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Resumo: O processo de globalização tem provocado mudanças na sociedade e, 

consequentemente, na educação. Acompanhando esse processo, perfil dos estudantes vem 

mudando, o que demanda um novo perfil docente e reflexões acerca da prática educativa. No 

magistério superior, muitas vezes a formação inicial do docente não é suficiente para uma 

atuação reflexiva. Ademais, as instituições de ensino superior nem sempre adotam políticas de 

formação docente. A formação, geralmente, acontece de forma muito esporádica, sem uma 

perspectiva sistemática e contínua. O investimento em formação do docente do ensino 

superior precisa ser visto como algo necessário e urgente. Na Universidade Estadual de Feira 

de Santana algumas ações já estão sendo realizadas. Entre elas, destaca-se formações e 

pesquisa sobre a prática docente, realizadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Pedagogia Universitária (NEPPU). O objetivo deste trabalho é apresentar o percurso de uma 

pesquisa-ação colaborativa, em curso, no NEPPU, envolvendo professores de instituições de 

ensino superior, com foco na formação docente, onde se investiga a prática pedagógica, 

discute-se os problemas enfrentados pelos professores e, de forma colaborativa, procura-se 

soluções contextualizadas. A intenção não é buscar ou apresentar receitas prontas, mas, 

compartilhar angustias e experiências exitosas, ao longo do processo, para que, de forma 

reflexiva e colaborativa, construa-se um novo caminho. Aborda-se aqui, os conceitos de 

formação docente, pesquisa-ação colaborativa e inovação pedagógica. A pesquisa adota uma 

abordagem qualitativa, com a concepção de investigação com um caráter formativo, onde os 

professores universitários são sujeitos e pesquisadores das suas próprias práticas. Os 

resultados iniciais revelam que o processo colaborativo promove um clima de análise crítica e 

troca de saberes, o que tem contribuído para a desconstrução de paradigmas enraizados da 

prática educativa, e permitido a utilização de novas e variadas estratégias de aprendizagem e 

ensino, assim como o desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre sua prática docente. 
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Introdução 

 

O final do século XX e início do século XXI trouxeram uma nova lógica 

epistemológica de conceber o mundo. O estabelecido já não mais apresentava solução para os 

problemas na sociedade. Percebeu-se a necessidade de começar a construir o novo. O novo 

apresenta uma leitura do movimento do universo, mostra a necessidade da superação das 

                                                             
1 Pedagoga, Doutora em Difusão do Conhecimento. Universidade Estadual de Feira de Santana. 

rosapt01@gmail.com 
2 Pedagoga, Mestre em Música e Educação Acadêmica. Universidade Estadual de Feira de Santana. 

lucile_ruth@bol.com.br 



 

certezas absolutas e a fragmentação do conhecimento. Isto teve seus reflexos na proposta de 

educação, pois implica novas relações e uma nova visão de ciência e de homem. 

 Neste contexto, concebe-se a necessidade da formação pedagógica dos docentes no 

ensino superior. A formação do docente não é um construto arbitrário, se insere no contexto 

de uma concepção de educação e está fundamentada por ideologias e valores.   

 A docência universitária na ciência moderna foi influenciada pela concepção 

epistemológica dominante e, nesta conjuntura, o conteúdo específico tinha valor 

significativamente maior do que o conhecimento pedagógico. Isto relega os conhecimentos 

pedagógicos no exercício da docência a um segundo plano, consequentemente, 

desvalorizando-o na formação para a docência. A formação específica para a docência 

universitária foi tida como não necessária. Isto contradiz a exigência dessa formação 

específica para outros níveis de ensino.  

 No que se refere à pedagogia do ensino superior, Cunha (2009, p.172) ressalta que “a 

pedagogia universitária é um campo epistemológico inicial e ainda frágil, estabelece-se certo 

vácuo que favorece o impacto que as políticas públicas têm tido na definição dos 

conhecimentos legitimados que o professor universitário deve alcançar para ser reconhecido 

profissionalmente, com fortes repercussões sobre sua carreira profissional”. Assim, é 

importante perceber que as mudanças ocorridas trouxeram a necessidade de repensar o 

conhecimento, o ensino e a aprendizagem. Se as inovações estão presentes nos vários campos 

da sociedade, urge pensar a inovação no campo pedagógico. 

Inovação pedagógica requer uma ruptura com a proposta docente já estabelecida. Toda 

inovação tem um contexto e um processo histórico porque é um processo humano. Surge 

como uma resposta humana sobre o ambiente e meio social. Políticas de formação começam e 

serem necessárias para o enfrentamento da necessidade dessa nova lógica epistemológica.  

Este artigo apresenta uma proposta de inovação pedagógica, a partir de uma pesquisa-

ação colaborativa. A pesquisa-ação colaborativa permite criar um espaço de reflexão sobre a 

prática pedagógica do docente universitário e, num ambiente de compartilhamento, visualizar 

caminhos de ruptura processual de como planejar o ensino e aprendizagem. 

 

Fundamentação Teórica    

 

 O processo de globalização vem acompanhado de uma nova visão de mundo, de 

ciência e de homem. Foi proposta uma nova lógica epistemológica de conceber o mundo, a 

ciência e o homem e, consigo, um novo paradigma de ação para ciência. Passa a ser 

necessário compreender o já estabelecido e começar a construir o novo. O estabelecido já 



 

apresentava fragilidade para gerar novos conhecimentos que sejam funcionais à vida em 

sociedade. Esse novo, como diz Behrens “implica em uma abertura epistemológica que leve 

em conta o movimento do universo, a superação das certezas absolutas, a fragmentação do 

conhecimento, a busca do papel da incerteza e do diálogo” (BEHRENS, 2006, p. 13).  

 No ensino universitário vêm-se observando e investigando, na convivência com 

docentes, a necessidade de se refletir sobre o processo de transição paradigmática. Tem-se 

observado que professores querem mudar sua prática pedagógica e, muitas vezes, não 

conseguem os caminhos metodológicos para planejar uma nova prática. Essa mudança 

necessita começar pela investigação dos paradigmas da ciência e da educação, em especial 

dos docentes na universidade. Para Behrens, 

a caminhada acadêmica permite perceber que a mudança da prática 

pedagógica dos professores depende do entendimento sobre os paradigmas 

da ciência, em especial o paradigma emergente ou da complexidade. Nesse 
sentido, além da reflexão sobre os paradigmas que acompanham a prática 

docente, os professores precisam encontrar uma metodologia que venha 

atender os paradigmas inovadores (BEHRENS, 2006, p. 8). 
 

 Essa nova visão encaminha a retomar a visão de contexto, as relações entre as partes e 

o todo, agregar a identidade complexa dos seres humanos integrando a identidade individual. 

Como afirma Behrens, “a proposição do global retrata o novo desafio necessário para superar 

a visão disciplinar mecânica e reducionista criada pelos cientistas a partir do século XVIII 

para o universo. A educação tem papel essencial neste processo paradigmático transformador” 

(BEHRENS, 2006, p. 18). Essa perspectiva global é um dos desafios da educação, pois 

pressupõe uma visão complexa de transformação. 

Na fase atual, o ser humano precisa aprender a intervir de forma consciente no 

universo. É uma nova visão de cidadania que precisa ser construída. Isto leva à reflexão sobre 

a urgência da compatibilidade entre o ensino e esta nova visão sistêmica e complexa do 

universo. A formação pedagógica do docente do ensino superior precisa ser intencional e 

reflexiva para que as mudanças necessárias possam acontecer (BEHRENS, 2006; MASETTO, 

2009). 

Em suas pesquisas, Behrens explica que “o paradigma da complexidade reforça os 

princípios e referenciais teóricos e práticos que foram propostos para o paradigma 

emergente”. Significa que são propostos na visão de totalidade, de inter-relacionamento, na 

superação da visão fragmentada do universo, de interconexão, e isto encaminha a uma 

integração das partes para reconstituir o todo. Isto provocou e continua provocando 

necessidade de mudanças. O paradigma da complexidade, proposto por Morin, mostra a 

necessidade de profundas transformações sociais (BEHRENS, 2006, p.18). 



 

Esse novo paradigma, apresentado como inovador, muda a visão de mundo, de espaço, 

de homem, de tempo. Tem como foco o pensamento complexo e visão de totalidade. Situa-se 

no contexto da Sociedade do Conhecimento. Diverge do paradigma conservador que propõe a 

transmissão e repetição do conhecimento. Isto afeta a educação em todos os níveis.   

Behrens (2006) explica que complexidade  

não é entendida como algo difícil, inatingível e complicado[...] O 

entendimento da complexidade num mundo repleto de incertezas, 
contradições, paradoxos, conflitos, desafios, permite alertar que reconhecer a 

complexidade significa renunciar à visão estanque e reducionista de conviver 

no universo. Significa aceitar o questionamento intermitente dos problemas e 

das suas possíveis soluções. Na realidade, busca aceitar uma mudança 
periódica de paradigma, uma transformação na maneira de pensar, de se 

relacionar e de agir para investigar e integrar novas perspectivas 

(BEHRENS, 2006, p. 20,21). 
 

 O docente desejoso de adotar em sua docência as bases epistemológicas desse novo 

paradigma começa percebendo que a complexidade não é apenas um ato intelectual, mas 

adoção de novas ações coletivas e individuais, novo modo de encarar a vida. O novo assusta, 

pois tem que ser construído, pois aponta para a necessidade de enfrentamento dos medos que 

essa nova situação a ser planejada e vivida traz. É visão holística da realidade, globalidade e 

integração e pressupõe levar à transformação da sociedade. O conhecimento passa a ser visto 

não de forma fragmentada, busca-se a constante reintegração do todo. Logo, a formação 

docente precisar ir além do conteúdo, precisa atentar-se para uma postura crítica e reflexiva. 

 Enquanto o currículo linear da proposta conservadora, onde as disciplinas são 

colocadas em pequenos fragmentos, na nova visão complexa, busca-se a construção de uma 

proposta integradora para aprender. 

Essa visão precisa ser transposta, enfatizando duas grandes realidades: o desafio da 

globalidade e a fragilidade do modo cartesiano de conhecer e ensinar. Segundo Behrens, é 

preciso superar essa fragmentação e visão linear que permeia as escolas e promover uma 

conexão entre as áreas do conhecimento. Só assim será possível a construção de um 

conhecimento crítico, reflexivo e transformador. (BEHRENS, 2006). 

 Behrens (2006, p.29) sugere que ao repensar a Educação Superior, seja considerada na 

prática pedagógica dos professores: a visão de totalidade onde as partes formam um todo 

significativo superando a fragmentação; visão de rede, de teia, de conexão, numa 

compreensão da integração dos fenômenos e visão de sistemas integrados; visão de 

relatividade e movimento e visão de cidadania e ética. Busca-se construir uma sociedade 

integrada, mais igualitária e justa.  



 

Essa mudança precisa de elementos norteadores para a educação superior e de novas 

metodologias em novas bases teórico-metodológicas. Esses elementos devem estar presentes 

nas propostas pedagógicas dos cursos.  

De acordo com Anastasiou, “de modo geral, nos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

graduação, encontramos documentos curriculares avançados que se defrontam com o desafio 

de efetivar em atos as promessas ali contidas[...]. Muitas dessas propostas já sinalizam a 

importância de adoção de metodologias ativas, de um trabalho reflexivo e construtivo, por 

parte de docentes e discentes. A autora acrescenta que, apesar de alguns avanços nas 

propostas, no ensino superior, alguns professores não têm formação específica para efetiva-las 

(ANASTASIOU, 2009, p. 151). Pode-se inferir que a ausência de uma formação pedagógica 

do docente pode impossibilitar a implementação das propostas.  

Anastasiou (2009, p. 152) elenca elementos próprios à educação superior e 

considerados por ela como elementos essenciais à metodologia ativa: a teoria da 

complexidade, o funcionamento cerebral e a educação de adultos. Destaca a questão 

metodológica, pois é desafio trabalhar a função mediadora entre a ciência, a realidade e a 

aprendizagem dos estudantes universitários. Explica que o apreender é um ato pessoal, interno 

e voluntário gerenciado pelo aluno e, para sua construção há necessidade que o sujeito da 

aprendizagem tenha consciência do seu processo cognitivo. Terá que ter compromisso, 

esforço, disciplina e, sobretudo consciência de todo o processo para gerenciar de forma 

consciente e intencional sua aprendizagem.  

 Nesta perspectiva, ensinar e apreender no processo de ensinagem exige determinação 

dos sujeitos envolvidos, professor e aluno.  É um ato intencional tornando-se um desafio para 

o docente promover a apreensão do conteúdo pretendido por parte do aluno. Professor é peça 

importante no processo de aprendizagem, que deve ser realizado em parceria com o aluno, 

gerenciado pelo professor. O processo de apreensão do conhecimento deve ser realizado tendo 

significado para o aluno. 

 Anastasiou (2009, p. 159) relata que colegiados universitários têm proposto a 

reorganização de currículos grade em matriz integrativa. Desta forma, as antigas disciplinas, 

são propostas em ações integradas e articuladas num mesmo planejamento e pretendem ser 

elemento articulador de antigas disciplinas em áreas, módulos ou atividades formando os 

programas de aprendizagem. Neste contexto de trabalho, a metodologia ativa é um recurso 

essencial a proposta do processo integrativo. 

 O grande desafio a ser enfrentado pelos docentes é que, no modelo de aprendizagem 

vivenciado por eles, o conhecimento era concebido como inquestionável e repetido 

anualmente. Os cadernos de anotações não se alteravam. Por sua vez o currículo era 



 

organizado por pré e pós requisitos característica de currículo em grade. Essa proposta era da 

visão moderna de ciência, colocando cada disciplina com fim em si mesma, conteúdos a-

histórico, neutro, inquestionáveis. Ao aluno cabia tecer as relações. Na proposta atual o 

conhecimento científico deve ser socializado e transformado em senso comum, servindo as 

ações cotidianas na sociedade e nas ações e vidas dos indivíduos (ANASTASIOU, 2009). 

Visualiza-se a necessidade de uma formação docente específica para que ele possa 

compreender essa diferença e começar a inovar sua prática educativa. É importante planejar o 

ensino e a aprendizagem de forma que na sua efetivação situe o conhecimento em seu 

contexto possibilitando ao aluno visualizar como essas informações podem promover 

melhorias na sociedade. É uma proposta que vai além de repassar informações, pois permite 

que o aluno construa sua aprendizagem de forma compreensiva e contextualizada. Ele 

necessita refletir sobre o que aprende, e como esse conhecimento o forma como profissional 

na área em que vai atuar futuramente. 

 O processo formativo dos docentes para esta nova visão de ciência, educação, 

cotidiano social e pessoal é urgente e deve ser feito de forma reflexiva para que a construção 

do referencial teórico que vai fundamentar a mudança seja compreendida e as ações que 

forem geradas e efetivadas no projeto de curso possam gerar resultados satisfatórios. O ensino 

superior precisa planejar uma nova prática pedagógica e, de forma reflexiva e colaborativa, 

discutir os problemas que os professores enfrentam no seu cotidiano de sala de aula, suas 

angústias e experiências exitosas. Isto pode facilitar a construção dessa nova proposta de 

ciência, ensino e aprendizagem.  

 Nessa nova visão de mundo, de ciência e de homem caminha-se para uma proposta de 

inovação pedagógica. E, para que isto ocorra de fato, é urgente um repensar junto com os 

docentes em exercício sua formação e contribuição nesta mudança que exige rupturas 

profundas. A pesquisa-ação colaborativa cria um espaço de reflexão e compartilhamento e 

tem revelado ser uma alternativa que valoriza a prática pedagógica do docente ao mesmo 

tempo em que permite que ele reflita e crie alternativas para mudanças efetivas. 

 Como diz Cunha (2009, p. 180) “a investigação pode, ao mesmo tempo em que 

produz conhecimentos, favorecer a formação. Isso porque o professor, ao ser instigado a falar 

sobre suas concepções e experiências, organiza seu pensamento e utiliza a narrativa como 

processo reflexivo” (CUNHA, 2009, p. 180). Políticas de formação precisam ser efetivadas 

para que esta formação seja intencional e contínua no contexto do ensino superior. 

 

 

 



 

Metodologia 

 

 Esta pesquisa, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Pedagogia 

Universitária (NEPPU) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) integra 

professores da UEFS e na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Este Núcleo vem, desde 

2008, trabalhando com a temática de formação de professores universitários.  

Em encontros realizados quinzenalmente, pesquisadores, colaboradores e os 

professores, de forma colaborativa, refletem sobre a sua prática pedagógica. Nestes encontros 

são apresentadas questões sobre a prática docente, estratégias inovadoras de ensino e 

aprendizagem e avaliação. As reuniões foram gravadas e depois são transcritas e analisadas. 

Esses encontros se constituem com espaço de formação e se propõe, ainda, a promover a 

articulação entre teoria e prática. 

Além dos encontros quinzenais, outros instrumentos de coleta de dados utilizados na 

pesquisa foram: grupos de estudos; entrevistas semiestruturadas; observação das práticas; 

relatos dos participantes sobre episódios que marcaram a sua experiência docente. O professor 

é um sujeito da pesquisa, mas torna-se, ao mesmo tempo, pesquisador da sua prática. 

Esta pesquisa se configura como uma Pesquisa-ação colaborativa.  De acordo com 

Pimenta, 

A pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se envolvem 

compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados em um 

problema que emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando 
papéis diversos: pesquisadores universitários e pesquisadores (professores no 

caso escolar). (PIMENTA, 2005, p. 523). 

 

 De forma coletiva, os problemas enfrentados da docência foram discutidos. E, juntos, 

compartilharam experiências e buscaram alternativas. Thiollent (2011) destaca alguns 

aspectos que caracterizam a pesquisa-ação: 

 Forte interação entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa; 

 Priorização dos problemas e encaminhamento para solução destes problemas; 

 Constituem o objeto da investigação as situações sociais e os problemas encontrados; 

 O objetivo deste tipo de pesquisa é resolver ou esclarecer os problemas encontrados; 

 As atividades são intencionais e, junto com as ações e decisões são acompanhadas 

pelos sujeitos da pesquisa; 

 A pesquisa tem um cunho prático, de ação, mas, também de ampliar o conhecimento 

dos envolvidos. 



 

Nos resultados, apresentados a seguir, buscou-se observar alguns desses elementos. Nos 

relatos, os nomes dos docentes foram substituídos, para preservar o anonimato dos 

participantes. 

 

Resultados 

 

A Pesquisa-Ação Colaborativa desenvolvida no NEPPU/UEFS revelou-se um espaço 

de formação, de troca, de introdução de inovações nas estratégias de ensino e aprendizagem. 

Os professores, muitas vezes, estão isolados nas suas salas de aula, sem momentos e espaços 

para compartilhar suas angústias, dificuldades a avanços. Esta pesquisa também se revelou 

um espaço de acolhimento.  Isto é relatado na fala da Professora Antonia: 

Vocês são acolhedores. Me sinto respeitada como ser humano aqui, como 
profissional. [...] Nos locais que eu ando não é muito comum, tem muita 

competição, tem muita questão de ego e eu senti aqui desde a primeira vez 

que eu vi muito acolhimento (PROFESSORA ANTONIA). 

   

Os professores sentiram-se acolhidos e à vontade para compartilharem as suas 

experiências. Este acolhimento é muito importante para que os docentes sintam-se em um 

ambiente em que possam expressar as suas angústias e dificuldades. Considera-se, aqui, o 

acolhimento como ponto de partida para uma pesquisa que se propõe colaborativa. Sentindo-

se acolhidos, os professores relataram a insatisfação e discutiram o modelo pedagógico 

presente na universidade. O objeto da investigação são as situações e problemas da docência 

universitária.  

Os professores refletiram sobre as estratégias de aprendizagem utilizadas e 

perceberam que existem outras estratégias que promovem a aprendizagem, além da aula 

expositiva. Isso pode ser verificado na fala do professor Antonio: 

Bom, eu acho que o modelo pedagógico que existe na universidade muitas 

vezes impede a prática pedagógica. Eu falo porque o que se valoriza é a aula, 
aula, aula, aula e o estudante não tem tempo de refletir, então é um modelo 

que está centrado em uma estrutura de aula, não na prática do refletir do 

aluno. A gente que está na sala de aula tenta fazer com que ele tenha outra 

prática, que ele tenha um escape pra refletir sobre o que ele está fazendo, 
mas dentro deste modelo pedagógico é complicado, é muito massacrante 

para o aluno, a gente tem que tentar mudar este paradigma. 

 

O professor Antonio enfatiza, ainda, a importância de proporcionar momentos de 

reflexões. Ela destaca a necessidade de mudanças. Essas mudanças precisam ocorrer na sala 

de aula, mas, também, nas concepções que estão presentes nas propostas pedagógicas dos 

cursos. Essas propostas vão fundamentar as concepções de ensino e de aprendizagem do 

grupo de professores do curso.  



 

Os professores, de maneira coletiva, começaram a compreender que as mudanças 

perpassam e decorrem de uma reflexão sobre a prática, sobre o que vem fazendo. Isso é 

ratificado nas reflexões da professora Maria: 

[...] prática reflexiva... e aí eu tenho pensado muito nessas coisas, mas as 
vezes acontece que na hora que eu dou um “play”, na hora de fazer um 

resgate do assunto que eu falei, eu penso: - Nossa, eu faço sempre assim, eu 

sempre falo tudo[...] Eu preciso evoluir mais... tem coisas que é muito fácil 
de se aplicar (PROFESSORA MARIA). 

 

Essas reflexões têm levado os docentes a perceberem que é possível utilizar novas 

estratégias, mas, sobretudo, a compreenderem o que estão fazendo e porque estão fazendo: 

E ai, é, eu tenho feito essa, essa prática e feito um diário reflexivo, o diário 

reflexivo, eu falei hoje com Joana (pesquisadora) que serve meio como 

terapia, eu começo diário pensando de um jeito e na hora que termino eu 
concluo várias coisas que eu não tinha pensado antes a respeito das 

dificuldades, ali tem dois lados: tem a Maria professora que toda vida foi 

aluna daquele método “classicão”, né, palestra e estudou ou reproduzindo ou 
tentando. 

Ai uma das aulas eu filmei, e aí hoje eu assisti com a Joana e a gente foi 

anotando alguns detalhes, algumas coisas que precisam ser corrigidas, outras 

que é direcionar a outra forma enfim (PROFESSORA MARIA). 

  

A professora começa a refletir sobre a sua postura, sobre a sua prática pedagógica e, 

consequentemente, sobre a sua concepção de ensino. Isso vai influenciar a concepção que se 

tem de ensino e de aprendizagem. Rever a aula, identificar os problemas e buscar soluções, 

inicialmente sozinha e, posteriormente, com o grupo, nos encontros da pesquisa, revelam o 

cunho prático da pesquisa. Mas, as reflexões e a relação com a teoria estudada contribuem 

para ampliação do conhecimento do professor, no que se refere à visão e concepções de 

ensino e aprendizagem.  

Nas reflexões sobre a prática, os docentes estão discutindo e revendo o processo 

avaliativo. A professora Antonia tem demonstrado essa preocupação: 

Tenho percebido que eu consigo aplicar na prática, exemplos, em termos de 
avaliação eu continuo trabalhando com a prática reflexiva dos estudantes. 

Então, na hora que eu aplico uma avaliação eu diminuo com o tempo o foco 

com o conteúdo especifico. Eu tenho direcionado tanto as aulas quanto as 
avaliações para motivar os estudantes a compreenderem os motivos gerais 

daquele conhecimento, daquele conteúdo[...]  

Ai eu disse que interessante, é o que a gente geralmente faz nas provas né, 
coloca perguntas que o aluno pode até responder, mas ele responde sem 

entender, sem ter o conhecimento. Ai tá sendo muito interessante, e a 

questão de você pegar uma prova que você aplicou e que pra você a questão 

está clara e você perceber com as dicas que deram aqui, de observar  que 
muitas vezes que o aluno erra porque não compreendeu o que você 

perguntou. (PROESSORA ANTONIA). 

 



 

Repensar a prática docente perpassa pelo repensar o processo de aprendizagem e a 

prática avaliativa. É importante compreender o papel da avaliação numa perspectiva 

formativa e reguladora do processo de ensino e aprendizagem. Os dados coletados não param 

numa verificação classificatória, mas possibilitam guiar as ações para melhoria tanto do 

ensino como da aprendizagem. Vão também permitir uma chegar uma avaliação somativa no 

final do período da aprendizagem. 

Os encontros realizados com professores, pesquisadores e colaboradores 

proporcionaram a possibilidade de discutir várias temáticas que são de suma importância para 

a prática docente. Mas, além das discussões, o grupo manteve momentos de leituras e 

discussões teóricas, onde se buscou a articulação com a prática pedagógica. 

 

Considerações 

 

 A prática docente no ensino superior tem se mostrado, com frequências como um ato 

isolado. No entanto, já se discute a importância de espaços para compartilhamento das 

experiências docentes. A pesquisa-ação colaborativa se apresenta como uma das 

possibilidades de ser esse espaço, pois, além de promover essas trocas, é um espaço de 

formação, de ampliação do conhecimento dos sujeitos envolvidos.  

 Os problemas enfrentados pelos docentes puderam ser explicitados e refletidos pelo 

grupo que, de forma colaborativa, buscou caminhos e soluções. A interação entre 

pesquisadores, docentes pesquisados/pesquisadores das suas práticas e colaboradores se 

mostrou um aspecto que impulsionou a pesquisa, dando-lhe, ao mesmo tempo, um cunho 

prático e teórico. 

 A possibilidade de realizar estudos teórico e encontro de discussão e reflexão da 

prática proporcionou a articulação entre teoria e prática., e a adoção de inovações na prática 

docente. 

 Os problemas da docência são muitos. E esta pesquisa não teve a pretensão de resolver 

todos eles. No entanto, a mesma pode contribuir para a superação de problemas, a construções 

de novas concepções e novas práticas, a adoções de novas estratégias de ensino, 

aprendizagem e de avaliação. Entende-se que, desta forma, a pesquisa se fortalece e contribui 

para a formação docente, no ensino superior.  

  

 

 

 



 

Referências 

 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo. Desafios da docência universitária em relação a 

algumas bases teórico-metodológicas do ensino de graduação. In: Cunha, Maria Isabel; 

Soares, Sandra Regina; Ribeiro, Marinalva Lopes. Docência universitária: 

profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. 

 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo e ALVES, Leonir Pessate. Processos de 

ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 5 ed., 

Joinville, SC: UNIVILLE, 2005. 

 

BEHRENS, Marilda Aparecida. Paradigma da complexidade: metodologia de projetos, 

contratos didáticos e portfólios. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

 

LOUIS, Roland. Inovação pedagógica no Ensino Superior. In: Cunha, Maria Isabel; Soares, 

Sandra Regina; Ribeiro, Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e 

práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. 

 

MASETTO, Marcos Tarcísio. Formação continuada de docentes do ensino superior numa 

sociedade do conhecimento. In: Cunha, Maria Isabel; Soares, Sandra Regina; Ribeiro, 

Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de 

Santana: UEFS Editora, 2009. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado 

a partir de experiências com a formação docente. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a13v31n3.pdf>. Acesso em: 09 ago 2018. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 2011. 

 


