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Resumo: Este trabalho visa refletir sobre a formação pedagógica do(a) docente 

universitário(a) e a construção de sua identidade profissional no ensino superior em especial 

no que se refere ao contexto de uma Instituição de Ensino Superior pública da Região Centro-

Oeste. Por se tratar de estudos preliminares do trabalho de dissertação em andamento no 

PPGE/FE/UnB a concepção utilizada neste trabalho é expressa seguindo à luz da teoria 

crítica. Em tese, pouco se demanda de formação pedagógica do professor universitário, para 

além dos títulos de graduação e doutorado. A falta de formação pedagógica gera insegurança 

em sua prática docente e, consequentemente, de sua identidade profissional. A metodologia, 

de natureza qualitativa, pauta-se na pesquisa bibliográfica embasada em autores como 

Antunes (2012), Freire (1991), Masetto (1998), Zabalza (2004), Castanho (2012), Imbernón 

(2011; 2010), Pimenta & Anastasiou (2014), Sacristán (2000), Santomé (1998), Apple (2006), 

Borges (2015) dentre outros que enfocam a importância da do currículo e da formação 

continuada deste profissional para atualização e/ou formação identitária daqueles que não a 

tiveram outrora como os bacharéis que muitas vezes adentram ao ensino superior sem uma 

base pedagógica consolidada. Visando a qualidade no ensino superior, entende-se que a 

formação pedagógica do docente não pode ser exclusivamente da responsabilidade dos(as) 

professor(as). Destarte, se faz necessário aferir as oportunidades que estão sendo oferecidas 

aos professores(as) pelas instituições como espaço formativo a ele(a) destinado(a). Os 

resultados apresentam uma análise documental do Projeto Político Pedagógico Institucional 

da Universidade de Brasília (UnB) que aborda a importância dos estudos curriculares na 

formação docente do ensino superior. O texto traz uma análise sobre a importância da 

formação pedagógica para a prática docente a qual não pode estar desvinculada da concepção 

curricular da referida instituição. Conclui-se como a concepção curricular tem influenciado as 

práticas pedagógicas dos professores o que aponta a formação continuada institucionalizada 

como forma de qualificação profissional. Destaca-se, ainda, a seriedade da formação 

continuada do(a) docente de ensino superior e sinaliza-se para um projeto de formação 

docente focado na qualidade, consciência e emancipação de professores(as) e alunos(as) do 

ensino superior, em especial, pela sua formação pedagógica. 
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1. Introdução 

 

Em tese, pouco se demanda de formação pedagógica do professor universitário, para 

além dos títulos de graduação e doutorado. A falta de uma formação pedagógica gera 

insegurança em sua prática docente, bem como fortalecimento de sua identidade profissional.  

Neste trabalho serão apresentadas algumas reflexões fruto desta análise documental. O 

recorte teórico enfatiza a formação pedagógica do docente universitário. Nesta perspectiva 

optamos analisar o Projeto Político Pedagógica da Universidade de Brasília defendendo que a 

formação continuada docente também é de responsabilidade compartilhada com a instituição. 

A decisão por analisar o documento, editado entre os anos de 2008 a 2010, justifica-se pelo 

fato de nossa entrada no programa de Pós-Graduação na Faculdade de Educação no ano de 

2/2017 o qual se pretende estudar as práticas e os saberes pedagógicos dos docentes 

universitários da Universidade de Brasília. 

A metodologia adotada como referencial teórico nesta pesquisa vem sendo a pesquisa 

bibliográfica embasada em autores curriculistas assim como teóricos da área de formação 

docente universitária que enfocam a importância da formação continuada deste profissional 

para atualização e/ou formação identitária daqueles que não a tiveram outrora e que por vezes 

chegam ao ensino superior sem uma base consolidada nas práticas pedagógicas.  

O presente artigo está estruturado em três itens: Universidade de Brasília no contexto 

brasileiro, Planejamento Político Pedagógico Institucional, Formação do Professor 

Universitário e sem a pretensão de encerrar a discussão e as considerações finais. 

 

2. Universidade de Brasília no contexto educacional brasileiro 

 

A Universidade de Brasília (UnB) chegou ao cenário educacional brasileiro como uma 

instituição que tinha como prioridade o domínio do saber humano. A UnB se propõe como 

objetivo primordial pensar o Brasil e suas problemáticas à luz do conhecimento acadêmico-

científico. Assim, sob a coordenação de Darcy Ribeiro, seu fundador, a UnB embrenhou-se 

como uma nova instituição que se desenvolvia no centro do país, ão jovem quanto a nova 

capital do Brasil, Brasília.  

Desde sua inauguração oficial em 1962 a UnB marcou sua concepção pedagógica 

pautada na preservação de valores culturais e tradições sem excluir a coletividade e a 

diversidade de suas singularidades que os compõem a partir de uma pluralidade não neutra 

realizando a conexão com a realidade dos contextos sociais regional, nacional e mundial. 

Preocupada com a sociedade que se quer e que se deseja construir, a UnB anseia pela 



 
 

capacidade de elaborar criticamente o seu momento e que este possibilite a transformação da 

sociedade. Compreende-se, também, a Universidade de Brasília como um espaço onde 

coexistem sujeitos que lidam de diferentes formas, com o conhecimento acadêmico.  

Destarte, a Universidade de Brasília traz como sua concepção educacional o 

compromisso com a formação humanística, crítica e reflexiva. Assim, a missão, os valores e 

os princípios estabelecidos por essa instituição educacional de ensino superior objetivam a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que contribuem para visão crítica de 

mundo e problematizadora da nacional sem perder o foco do conhecimento e da 

transformação do sujeito em sociedade.  

As instituições de ensino segundo Apple (2006) são os maiores mecanismos pelos 

quais o poder se mantém ou é enfrentado, pois mediante o modo que são organizadas ou 

controladas definem o acesso de determinadas pessoas conforme os diferentes aspectos 

econômicos, culturais, etc.  

A UnB como uma instituição organizada está engajada em oportunizar acessos à 

sociedade ao ensino superior. Dessa forma, tem promovido alternativas de acesso como a 

implementação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) ofertando 50% das vagas para 

alunos recém-formados do ensino médio como alternativa ao processo tradicional, vestibular. 

Em 2004 a UnB mais uma vez em sua concepção vanguardista foi a primeira instituição 

pública de ensino superior a introduzir vagas para o Sistema de Cotas para Negros oferecendo 

20% das vagas para quem candidatos que se declaravam negros. 

 Atualmente a Universidade vem ampliando o Sistema de Cotas o qual hoje possibilita 

a entrada de alunos que se autodeclararem negros, pardos, indígenas e/ou oriundos da rede 

pública estabelecendo assim relação direta com a transformação social e comprometida com o 

combate à exclusão das minorias ratificando seus pressupostos teóricos consolidados em seu 

âmago.  

 

 

 

3. Projeto Político Pedagógico Institucional da Universidade 

 

O Projeto Político Pedagógico Institucional da Universidade de Brasília (PPPI/UnB) é 

o documento curricular no qual a instituição elenca seus pressupostos, concepções, estruturas, 

diretrizes norteadoras que regem a educação superior da UnB. Este documento fundamenta os 

processos acadêmicos pedagógicos institucionais da Universidade.  



 
 

Este documento fundamentado por todos os aspectos legais tais como O Plano 

Orientador da Universidade de Brasília, LDB, Diretrizes do Ensino Superior e demais 

legislações passou por uma reestruturação no decorrer dos anos de 2008 a 2010 sendo objeto 

de estudo coletivo dos servidores, estudantes, profissionais da educação da UnB e sociedade 

civil durante as discussões da Reestruturação das Universidades Públicas – REUNI. 

É por meio de seu PPPI que a Universidade reafirma seus ideais fundantes e se lança 

para o futuro em consonância com sua missão. A esse respeito, este documento (2011) 

regulamenta que: 

Ser uma universidade comprometida com o saber e a busca de soluções de 

problemas do País e da sociedade, educando homens e mulheres para o 

compromisso com a ética, com os direitos humanos, o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, a produção de conhecimento científico, cultural e 
tecnológico, dentro de referenciais de excelência acadêmica e de transformação 

social. (PPPI/UnB 2011, p.10). 

 

No entanto para que sua missão seja atingida, os atores que constituem a própria 

Universidade precisam compreender que são partes fundantes do processo de construção e 

execução do PPPI-UnB. Sendo o planejamento do projeto político uma estrutura educacional 

construída em coletividade não pode ser imposta, mas planejada em conjunto com seus pares. 

A conscientização da importância de tal documento faz-se necessária. No entanto, muitos 

profissionais não atentam para a enorme importância desse instrumento pedagógico. Para 

tanto, a metodologia de elaboração utilizada para a construção coletiva do PPPI/UnB foi 

solicitar indicação formal de representantes das mais diversas instâncias para participação 

colaborativa na elaboração do PPPI da UnB tendo em vista a alta rotatividade de pessoas 

durante os seminários de discussão para a construção do novo PPPI.  

Em nossas análises encontramos que o perfil almejado do aluno egresso seja movido 

pelo espírito científico e o pensamento reflexivo e autônomo do trabalho que este exercerá na 

sociedade, pois ao longo de sua formação a problematização e a indagação deverão ser 

elementos persistentes em sua construção intelectual onde as reflexões teóricas devem se 

aproximar da prática deste profissional.  

A concepção curricular da Universidade de Brasília deverá ser indissociável do ensino, 

da pesquisa e extensão, pois essa tríade é fundamental para o conhecimento. Por outro lado, 

em relação a diversidade e a inclusão são elementos constitutivos da estrutura curricular 

institucional onde mais uma vez a universidade ratifica seu compromisso com a sociedade. 

Destarte, a concepção de currículo implementada pela instituição tem o compromisso com a 

formação humanística, crítica e reflexiva de seus discentes. Para que esta se torne realidade a 

prática docente precisa ser condizente com a prática educacional. 

A esse respeito Santomé (1988, p. 253) declara: 



 
 

 

Formar pessoas reflexivas e críticas implica, logicamente, em comprometer os 

estudantes com tarefas que os obriguem a levar à prática capacidades superiores à 

mera lembrança e memorização. Uma prática educacional com esta filosofia 

pressupõe que as aprendizagens significativas ocorrem quando tentamos dar sentido 

a novas informações ou novos conceitos criando vínculos com os atuais conjuntos 

de teorias, conceitos, conhecimentos factuais e experiências prévias.  

 

A prática educativa reflexiva e crítica implica formação docente de qualidade.  

 

4. A formação do professor universitário 

 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) está garantido às Universidades 

autonomia de gestão e determina como princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Entretanto, este princípio, na realidade, parece ser contemplado de modo desigual. Prioriza-se a pesquisa, em 

detrimento ao ensino e a extensão. Desse modo, a indissociabilidade não se completa porque há sempre um 

predomínio, ou seja, uma contradição. Segundo Borges (2015), inspirada em Canen e Moreira (2001) essa 

diversidade laboral que perfila a docência universitária pode tornar-se um problema que pode ser agravado pelas 

omissões curriculares. A formação continuada do docente universitário é um caminho para a superação. 

Outra contradição: no Brasil para atuar no magistério superior o professor necessita, prioritariamente, de 

preparação em nível de pós-graduação stricto sensu conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 em 

seu Art. 66. “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Em vista disso, a lei declara que os professores 

universitários deverão ser preparados e não formados pelos cursos de pós-graduação. Este texto da Lei quer 

passar uma ideologia de que o professor universitário deve estar pronto para assumir seu papel desconsiderando 

que a sua formação ocorre continuamente, no decorrer do exercício de sua prática o que demonstra uma visão 

equivocada de docência universitária ou mal-intencionada do Estado sobre o investimento na formação destes 

profissionais e o reconhecimento desta profissão. Pouco é oferecido à profissionalização deste trabalhador o que 

promove possíveis inseguranças em sua prática docente, bem como pouca identificação com a profissão. Esta é 

outra razão de que o ensino ser pouco valorizado na docência superior. 

Ainda na LDB (1996), em seu Art. 67, percebe-se uma sutil “retratação” que garante a valorização dos 

profissionais do magistério público quando destaca que:   

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público: 

(...) 

II – Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; (grifo meu) 

 

O aperfeiçoamento profissional continuado pode abranger, de certo modo, a 

valorização do professor universitário, mas na prática o que ocorre é um movimento solitário 

do docente sem, no entanto, promover qualquer impacto institucional, pois há uma cultura na 

academia de que esta formação é exclusivamente para fins de progressão. Na contramão deste 

discurso encontramos em Freire (1991) que para se tornar um educador é necessário a 



 
 

reflexão permanente sobre a prática. Porém, não se pode crer que somente o mundo das ideias 

será o suficiente para alcançar a qualidade no ensino. Desse modo se faz necessário a 

formação continuada para atualização e/ou formação profissional. Para nós, a formação 

contínua carece de superar o atomismo e se fortalecer como uma prática institucionalizada, 

aberta e contínua no sentido de valorizar, constantemente, a experiência profissional. Que 

seus aprofundamentos teóricos sejam vinculados a uma academia ou as suas constantes 

reflexões sobre a sua prática de professor pesquisador extensionista. 

Isto posto, este estudo demonstra que o tema ainda carece de aprofundamentos, pois 

consideramos ser de grande relevância a formação pedagógica e identitária do docente 

universitário. A educação é mediação ineliminável no processo social e por isso também se 

torna a esperança de um homem emancipado. O currículo segundo Apple (2006) tem como 

sua função principal a emancipação na medida que este reflete criticamente sobre o interesse 

dominante e sobre o controle técnico nas instituições educacionais supostamente neutras.  

É necessário se realizar no âmbito da educação um trabalho de conscientização em que 

o homem possa superar a internalização que a ideologia dominante faz prevalecer na 

sociedade. Como defende Mészáros (1998) citado por Antunes (2012), o papel da educação é 

assegurar a transmissão da herança material e cultural do Capital através da 

internalização que o sistema promove nos sujeitos. Para estes, os desejos do ethos social 

dominante e, obviamente, a orientação educacional dos indivíduos incluiu aspirações não 

apenas materiais, mas valores sociais em que o poder do fetichismo pela imediaticidade 

dominante faz perpetuar a sociedade de mercadorias. 

Como educadores não podemos assumir que as instituições formais de ensino são a 

única fonte reprodutivista do sistema capitalista, pois não podemos esquecer a ideologia 

dominante que se apodera da nossa sociedade. Desse modo, precisamos assumir 

conscientemente que o sistema educacional ainda se curva perante o capital perpetuando a 

individualidade dos sujeitos na escola. Neste sentido Silva (2011 p. 22) suscita alguns 

questionamentos: “[...] quais devem ser as finalidades da educação: ajustar as crianças e os 

jovens à sociedade tal como ela existe ou prepará-las para a transformação? A preparação 

para economia ou para a democracia?” 

Um instrumento fundamental que podemos observar no controle educacional é o 

currículo, questão primordial para se manter a reprodução ou obter a transformação do 

homem na sociedade através da sua emancipação. Diante de uma teoria do currículo não se 

pode ignorar o conhecimento que deve (ou pode) ser ensinado. O que ensinar? Por quê 

ensinar? O que estes devem ser? O que devem aprender? Ou seja, qual o tipo de ser humano 



 
 

desejável para uma determinada sociedade? Assim, ao definir as respostas, definimos nossa 

teoria de trabalho curricular.  

As concepções de currículo surgiram como modelo de aperfeiçoamento da mão de 

obra fabril e por ter encontrado terreno fértil floresceu no campo educacional como meio de 

garantir qualificação. O primeiro modelo de currículo surgiu com Bobbit, com seu livro The 

curriculum (1918) “visto como um processo de racionalização de resultados educacionais, 

cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos” (SILVA 2011, p. 12). Surge assim o 

currículo tradicional objetivando o desenvolvimento técnico e econômico da nação 

estadunidense priorizando assim a manutenção do status quo, os conhecimentos e os saberes 

dominantes.  

As teorias críticas e pós-críticas revelam profunda inversão de fundamentos em 

relação as teorias tradicionais trazendo questionamentos aos arranjos educacionais existentes, 

ao status quo e as responsabilizam pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias críticas 

e pós-críticas estão preocupadas com a relação entre saber, identidade e poder. Por meio dos 

conceitos de uma teoria curricular que se organizam e estruturam nossa forma de ver a 

realidade. Sendo o currículo elemento fundamental na estrutura educacional não podemos 

ficar aquém e nem refém. Como educadores críticos e reflexivos precisamos ter consciência 

além da imaginação reprodutivista. No entanto para tal atitude, é essencial a identificação com 

a profissão, o reconhecimento da identidade do professor.  

A formação dos docentes do ensino superior requer atenção especial. O 

desenvolvimento profissional do professor universitário com formação pedagógica requer 

uma política que dignifique e valorize suas funções docentes como fundamentais para se 

alcançar a “excelência” no ensino e não somente a de pesquisador. A alta qualificação na 

docência deve ser um indicador maior ou igualmente valorizado ao de pesquisador. Dessa 

forma será possível estimular a autorreflexão sobre o fazer docente em programas de 

formação docente.  

Temos consciência que os processos de profissionalização docente através da 

formação continuada estão contemplados em políticas públicas voltadas à qualidade da 

educação e da valorização dos profissionais do magistério superior. Todavia, precisam ser 

consolidadas como essenciais para as instituições formais de ensino superior, além de 

formuladas e ofertadas por meio de cursos de formação pedagógica visando profissionalizar o 

docente da educação superior. Essas formulações institucionais devem ser incentivadas, 

valorizadas e permanentemente voltadas para o aprimoramento da atividade de ensinar, 

elemento essencial para assegurar a qualidade do trabalho da universidade.  



 
 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional da Universidade de 

Brasília (2011, p. 48-49), as formas de desenvolvimento profissional se configuram pelos 

resultados da avaliação de desempenho de professores e por isso lhes é garantido o direito a 

formação permanente definida a partir das necessidades/demandas dos servidores docentes 

relacionadas à administração pedagógico-acadêmica. Assim, sua organização deve ser 

sensível aos contextos e às diversidades de ações acadêmicas. Somente dessa forma, as ações 

poderão ter sentidos para os sujeitos envolvidos tanto em relação ao processo de formação 

continuada em si, bem como em relação as expectativas da atuação na instituição. Desse 

modo, considera-se que o desenvolvimento profissional de docentes na sua dimensão de 

formação continuada está fundamentado como um direito. Segundo PPPI (UNB, 2011) a 

formação continuada é definida a partir das avaliações de desempenho, das demandas e 

necessidades dos servidores docentes. Para Pimenta e Almeida (2011):  

 

[...] tocar nas questões referentes à formação pedagógica do professor universitário 

coloca-nos frente com a construção da identidade docente, ficando nítido que sermos 

profissionais de distintas áreas de saber e pesquisadores não nos torna 

automaticamente professores. 

 

Sendo assim, a busca por essa identidade, formação e profissionalização é um trabalho 

conjunto entre a instituição e os docentes. Segundo Borges (2015) é importante considerar 

que nem toda problemática institucional será dissipada mediante a formação docente, no 

entanto, demandaram das confluências entre a formação e a atuação do profissional da 

educação, em qualquer ambiente de trabalho. No ambiente universitário os professores 

necessitam aprofundar os estudos sobre as práticas curriculares presentes nas práticas 

pedagógicas e vice-versa. Desse modo a formação continuada também se faz necessário como 

espaço formativo à comunidade docente. Destacamos assim a seriedade da formação 

continuada do docente de ensino superior.  

 

5. Considerações Finais 

 

Nossas considerações apontam que o caminho da educação de qualidade passa pela 

conscientização e emancipação de professores e alunos do ensino superior, em especial, pela 

sua formação pedagógica como docente universitário. Precisamos além de reestruturar o 

PPPI, reestruturar a carreira de professores, a missão, a profissionalização deste que 

intermediada pelos saberes e conhecimentos como parte integrante e fundamental para a 

construção da identidade docente pela formação continuada e pedagógica. 
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