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RESUMO: Este trabalho faz parte de pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada 

do Alto Uruguai e das Missões – URI Câmpus de Frederico Westphalen/RS. A investigação 

objetiva aprofundar a compreensão de docência enquanto atividade complexa, haja vista que o 

seu exercício envolve condições e competências que evidenciam a relação do professor 

consigo e com todos os aspectos inerentes à sua profissão. Este estudo parte de uma análise 

sobre a formação e o desenvolvimento docente do professor universitário, contando com um 

referencial teórico-bibliográfico, indagando acerca do reconhecimento da complexidade da 

atividade e da valorização e legitimação da profissão docente. A complexidade que envolve a 

formação do professor pode ser identificada como um desafio que busca discutir, refletir e 

compreender os conceitos da sua atuação profissional nos mais diversos âmbitos, trabalhando 

na construção e solidificação da docência e do desenvolvimento profissional do professor. Os 

estudos sobre desenvolvimento profissional e formação docente vêm sendo palco de muitas 

discussões nos últimos anos, tendo como tema central a busca pela melhoria da qualidade na 

atuação docente. No campo universitário, especificamente, a afirmação da profissionalidade 

docente articulam-se entre teoria e prática, procurando integrar os dois campos em um único 

processo educativo, completo e efetivo. Desta feita, o trabalho também propõe-se a evidenciar 

a essencialidade de uma coerência entre conhecimento didático de conteúdo, conhecimento 

pedagógico transmitido e de que forma esses conhecimentos são trabalhados durante a 

formação do professor. Assim, a complexidade da docência universitária se configura pela 

conexão de conhecimentos, subjetividades e culturas, que orientam a formação profissional 

por meio de conteúdos científicos, tecnológicos e artísticos. A expectativa é que em se 

tratando de formação e desenvolvimento profissional do professor esteja-se cada vez mais 

voltados à reflexão, discernimento e compreensão do contexto da prática profissional, 

evidenciando a fundamentalidade na aplicação das práticas educativas. É pressuposto da 

docência a formação de profissionais comprometidos criticamente para a transformação 

social, reafirmando esse processo enquanto atividade complexa, do ponto de vista político, 

social, intelectual, psicológico e pedagógico. Evidencia-se que a complexidade envolvendo a 

docência universitária reivindica a sua afirmação no campo profissional, ressaltando que a 

construção de uma nova identidade e/ou uma ressignificação da profissionalidade docente 

implica em um maior, constante e crescente reconhecimento do professor. 
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 Introdução 

 Este trabalho faz parte de estudo desenvolvido no curso de Mestrado em Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões – URI Câmpus de Frederico Westphalen/RS. A investigação tem como 

objetivo fundamentar a compreensão de docência enquanto atividade complexa, haja vista que 

o seu exercício envolve condições e competências que evidenciam a própria relação do 

professor com todos os aspectos inerentes à sua profissão.  

 Por meio de análise teórico-bibliográfica, buscou-se enfatizar a formação e o 

desenvolvimento do professor universitário, demonstrando a complexidade que envolve a 

formação docente, podendo ser identificada como um desafio que busca discutir, refletir e 

compreender os conceitos e pressupostos da sua atuação profissional nos mais diversos 

âmbitos, trabalhando na construção e solidificação da docência e no desenvolvimento 

profissional do professor que lecionam nas instituições de ensino superior. 

 O estudo acerca do desenvolvimento profissional e da formação docente vem sendo 

palco de muitas discussões nos últimos anos, sendo a busca pela melhoria na qualidade da 

atuação o tema central que enseja tais debates. A procura pelo aperfeiçoamento vai de 

encontro com o ideal de formação integral e apropriada ao professor universitário, 

regulamentando a docência universitária e a profissionalidade desse professor. Em termos 

gerais, a docência é o exercício do magistério voltado à aprendizagem, implicando dizer, que 

ser professor é ser um agente transformador voltado ao ensino e buscando a garantia da 

aprendizagem dos estudantes. 

 Este texto pretende contribuir com as reflexões que compõe o cenário educacional 

contemporâneo, destacando a formação profissional docente como fator responsável pela 

qualidade de ensino, especialmente em nível superior. Evidencia-se a valorização prioritária 

da atividade de pesquisa em detrimento da atividade docente e das práticas pedagógicas, além 

de questionar a falta de iniciativa governamental para regulamentar e regularizar a situação da 

profissionalidade docente universitária no país. 

 

A formação e a docência do professor universitário  

Para que professores numa sociedade que, de há muito, superou não apenas a 

importância destes na formação das crianças e jovens, mas também é muito mais 

ágil e eficaz em trabalhar informações? E, então, para que formar professores? 

(PIMENTA, 2012, p. 15). 

 

 A compreensão de que a docência universitária é uma atividade complexa, requer que 

a formação docente igualmente responda a esse quesito. A formação do professor leva em 



 

 

consideração um conjunto de dimensões das mais variadas escalas e categorias, implicando na 

concepção de que formar um docente, concebê-lo e identificá-lo como autor/ator de um 

conglomerado de questões que formam seu caráter e posicionamento pessoal, ultrapassam as 

barreiras do pensar profissional. 

A indagação de Pimenta (2012) volta-se à corrente de desvalorização profissional 

docente, contrapondo a concepção que de que o professor seja um técnico reprodutor de 

conhecimento ou monitor de programas preestabelecidos. Resta demonstrada a importância de 

investimentos na formação profissional dos professores, que por sua vez, desenvolvem um 

trabalho essencial na sociedade, enquanto mediadores nos processos constitutivos da 

cidadania dos alunos, buscando corrigir a superação de fracasso escolar e das desigualdades. 

 Conforme destacam Soares; Cunha (2010, p. 32):  

 
A formação profissional do professor implica concebê-lo como ator/autor da sua 

trajetória de vida e emergente da teia econômica, social e cultural em que está 

inserido e como profissional que busca a formação, reconhece suas necessidades e as 

do contexto em que atua, se compromete reflexivamente na transformação das 

práticas e na afirmação da profissionalidade docente. 

 

 Na afirmação da profissionalidade docente, articulam-se teoria e prática, refletindo a 

compreensão prática epistemologicamente, integrando os dois campos em um único 

procedimento educativo, completo e efetivo. Dito de outra forma, é essencial uma coerência 

entre o conhecimento didático do conteúdo, o conhecimento pedagógico que é transmitido e 

de que forma esses conhecimentos são trabalhados durante a formação docente. 

 A formação do docente universitário e o desenvolvimento profissional ao longo da 

carreira estão ligados à concepção de formação continuada dos professores em exercício, sob 

dois aspectos: institucional e pessoal do professor. Esses aspectos se complementam na 

medida em que, enquanto a perspectiva institucional busca fomentar uma atuação integrada 

do profissional na instituição, objetivando uma gestão democrática e participativa, garantindo 

aprendizagem significativa e crescimento pessoal aos estudantes; a perspectiva pessoal aborda 

uma postura de reflexão sobre práticas, atitudes e crenças que procuram permanentemente 

abranger o crescimento pessoal e profissional. 

 O desenvolvimento profissional pressupõe o constante aperfeiçoamento da qualidade 

de ensino do professor universitário. “Essas ações são mais eficazes quando tomam como 

ponto de partida e de chegada a prática profissional, objetivando o desenvolvimento de 

atitudes de reflexão e crítica sobre sua própria prática de ensino [...]” (SOARES; CUNHA, 

2010, p. 36). 

 As investigações voltadas à formação de professores dão especial enfoque na 

valorização do professor reflexivo, entendido como o intelectual que esteja em 



 

 

constante/contínuo processo de formação. Trata-se de perceber que a construção da formação 

é também autoformação, em que os professores constituem seus saberes como prática, 

refletindo “na e sobre” a prática (PIMENTA, 2012). 

 A formação de professores na tendência reflexiva, portanto, configura-se enquanto 

política de valorização do desenvolvimento pessoal e profissional do docente, requerendo 

permanente formação, possibilitando a ressignificação da identidade do professor, desafiado a 

trabalhar o conhecimento em uma dinâmica da sociedade global e multiculturalizada. 

 Dentre as características que formam esse desenvolvimento da profissão docente, deve 

atentar-se ao desenvolvimento pessoal do professor, constituindo-se várias ações que atendam 

diferentes necessidades de acordo com cada situação em particular no autodesenvolvimento 

profissional. Além disso, o professor universitário deve manter-se investigativo em relação à 

sua própria prática, refletindo sobre cada aspecto, buscando avaliá-la, ocasionando a melhoria 

do ensino. O modelo ideal de desenvolvimento perpassa os aspectos pessoais ou didáticos, 

aperfeiçoando também o sistema democrático, comunicativo e o processo de tomada de 

decisões na universidade. 

 A docência é uma das duas atividades principais do professor, estando ao lado da 

atividade de pesquisa. Se refletido acerca dos critérios de avaliação e de progressão de 

carreira, estes estão relacionados basicamente à atividade de pesquisa, não levando em 

consideração a atividade da docência, que por sua vez, imprescinde de um conjunto de 

conhecimentos, técnicas e procedimentos de alta complexidade para sua execução. Mais do 

que isso, a atividade docente é a responsável pela articulação entre os processos de ensino e 

aprendizagem. 

Tratar sobre as concepções de docência busca discutir questões relacionadas com a 

formação do professor universitário, trazendo uma reflexão sobre os componentes da ação 

deste profissional. Apontam-se alguns fatores que contribuem para o desprestígio do 

conhecimento pedagógico na formação do docente do ensino superior, afirmando que não se 

pode tratar sobre formação de forma naturalizada, como se não se estivesse atuando num 

campo minado de ideologias e valores (CUNHA, 2005). 

O conceito de formação não é um constructo arbitrário, pois sua proposta decorre de 

uma concepção de educação e do trabalho que cabe ao docente realizar. Deve ser analisada 

numa perspectiva que se afaste da concepção meramente técnica, haja vista tratar-se de uma 

formação impassível de neutralidade. Compreendendo que os professores possuem 

características próprias, relacionadas com suas trajetórias e às condições de exercício 

profissional, merece destaque a investigação a respeito da formação dos professores que 

atuam no ensino superior. 



 

 

Ao longo do tempo evidenciou-se a ideia de que a formação específica para a docência 

era “desnecessária”, deixando-se em segundo plano os conhecimentos pedagógicos. Nesse 

sentido, destaca-se que os processos de formação inicial e continuada não estiveram 

abrangidos por políticas e diretrizes de regulamentação e aperfeiçoamento: 

 
Historicamente, os processos de formação inicial e continuada dos professores 

universitários se configuram em uma condição de ausência de políticas e diretrizes 

definidas. Essa situação se configura como um ponto frágil na consolidação de um 

processo de educação acadêmica comprometida com aspectos, principalmente, 

pedagógicos da formação universitária. Os profissionais da educação superior, 

advindos das mais diversas áreas do conhecimento, possuidores de saberes técnico-

científicos, geralmente não dominam os conhecimentos didáticos necessários para 

planejamento da ação educativa (RUARO; BEHRENS, 2014, p. 53). 

 

A concepção de que “quem sabe fazer sabe ensinar” deu sustentação à lógica do 

recrutamento dos docentes, ao passo que a universidade, por sua condição de legitimadora do 

conhecimento profissional, tornou-se tributária de um poder que tinha raízes nas 

macroestruturas sociais do campo do trabalho, dominadas, fundamentalmente, pelas 

corporações. Assim, o pedagogo tornou-se um mero coadjuvante, assumindo tão somente a 

função de dar forma discursiva ao decidido nas corporações, para que os documentos 

transitassem nos órgãos oficiais. 

Para Cunha (2005) essa condição é permeável às influências externas que delineiam o 

perfil de sucesso para o professor. Aponta-se as políticas públicas como um forte elemento 

que age sobre a configuração da docência e, dentre elas, o impacto que os processos 

avaliativos estatais estão exercendo nessa direção. Essas políticas acompanham os processos 

que configuram o papel do Estado na confluência de energias e movimentos vinculados a 

projetos sociais e econômicos que definem os rumos a serem tomados. 

Importante a contribuição de Valente; Viana (2010) acerca da ausência da formação 

pedagógica ou didática dos professores que atuam no ensino superior, afirmando que na 

prática nem sempre os docentes tem aproximação com as abordagens ou concepções de 

ensino-aprendizagem que o habilitem a exercer a docência com a mesma eficiência com que 

exercem sua profissão de origem. 

Identificam a falta de formação específica para o professor universitário, fazendo com 

que a busca pela formação seja individual, mediante cursos, congressos, pós-graduação, 

dentre outros. Entretanto, responsabiliza-se, nesse viés, também a instituição de ensino, bem 

como os órgãos federais inerentes ao sistema educacional do país no que se refere ao 

incentivo, incluindo o oferecimento de condições reais para o docente operacionalizar suas 

ações voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, bem como a cobrança e valorização 

do docente. 



 

 

A legislação brasileira indica os caminhos para a formação dos professores que irão 

atuar desde a educação infantil até o ensino básico, mas nada consta a despeito da formação 

do professor que em tese forma os professores para esses graus de ensino e para o próprio 

ensino superior. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), Lei nº 9.394/96, 

não concebe a docência como um processo de formação, mas sim como uma preparação 

titulada para o exercício do magistério superior, que será realizada prioritariamente (não 

exclusivamente) em pós-graduação stricto sensu. 

Por outro lado, há um aumento na oferta de lato sensu ou de disciplinas de 

“metodologia do ensino superior” ou “didática do ensino superior” como meio de auxílio na 

formação docente. Conforme destacam Pimenta; Anastasiou (2002, p. 41), “ainda que tais 

disciplinas pudessem ajudar na resolução do problema, eles não são uma exigência da 

legislação”. 

Diante desse cenário, defende-se a ideia de que para estar apto a ensinar, o professor 

deve dominar saberes, e discute-se quanto à extensão dos saberes que devem ser dominados, a 

natureza do domínio, e quais os tipos de saberes que o professor deve dominar e, ainda, os 

seus vínculos com a didática. 

A docência universitária, portanto, ainda é um campo de conhecimento em que a 

complexidade e a especificidade são pouco reconhecidas. As instituições de ensino superior 

dão especial ênfase para a pesquisa, reconhecendo-a como competência do docente 

universitário, sem, contudo, ensejar o mesmo respaldo em relação à docência, igualmente 

fundamental para o desenvolvimento, formação e postura crítica dos estudantes.  

Ruaro; Behrens (2014) consideram essa dissociação entre pesquisa e docência uma 

grande cisão entre os pilares constituintes da universidade, em que a supervalorização da 

pesquisa em detrimento de atividades de ensino como prejudicial ao processo educacional, 

haja vista serem indissociáveis. 

 Para que se viabilize uma relação consistente entre ensino e pesquisa “é preciso que o 

ponto de partida seja a compreensão da docência e dos saberes específicos indispensáveis para 

gerar aprendizagens baseadas na participação ativa de todos os estudantes no ensino com 

pesquisa” (SOARES; CUNHA, 2010). Com a ainda tímida visibilidade dos saberes 

específicos da docência, revela-se a ausência de uma reflexão coletiva sobre o professor e a 

docência universitária, com a crença predominante da trajetória de ensino tradicional, que não 

mais atende as exigências na construção do ensino superior. 

 
Reconhecer essa complexidade e a existência de saberes próprios à docência 

universitária remete à questão da profissionalização docente. [...] Os professores 

universitários têm se colocado ao largo desse debate sobre a profissionalização da 

docência porque nem mesmo se reconhecem como professores no contexto das 



 

 

relações do trabalho, pois, como sinalizam Pimenta e Anastasiou (2002), em geral, 

continuam a se identificar como profissionais dos seus campos específicos, como 

médicos, engenheiros, enfermeiros, contadores etc., mesmo quando a sua atividade 

principal é o ensino. Tal situação revela o desprestígio da docência e a ausência de 

conhecimentos profissionais para o seu exercício e concorre para a maior 

fragilização da sua condição como profissão (SOARES; CUNHA, 2010, p. 122). 

 

 Isso implica em dizer que ter a docência como profissão, pressupõe a existência de 

uma base de saber que ganha autonomia e se desenvolve junto à prática não apenas por meio 

de um processo imitativo, mas que seja constituído por saberes e competências profissionais. 

“Fica evidente a falta de uma ambiência que valorize a formação pedagógica e que 

oportunize, institucionalmente, uma reflexão coletiva sobre os pressupostos teóricos, 

epistemológicos, políticos, pedagógicos, metodológicos da prática docente” (SOARES; 

CUNHA, 2010, p. 124). 

 Oliva; Martínez; Del Pozo (2016) contribuem no que refere-se às concepções que 

embasam a prática do docente universitário, destacando sua importância uma vez que 

orientam e dão sentido à prática docente. Ao formar professores de nível fundamental e 

médio, essas concepções passam a fazer parte do cotidiano deles enquanto acadêmicos, que 

serão professores depois de formados. Dito de outro modo, os professores da universidade 

formam os professores da escola “ensinando a ensinar” através das práticas metodológicas 

que utilizam em suas aulas. 

A ausência de referências práticas de caráter inovador durante a formação inicial 

docente faz com que os futuros professores acabem ensinando como foram ensinados, em 

que, na maioria das vezes, não utilizam-se de práticas inovadoras. Um dos fatores destacados 

no quesito do “ser um bom professor” abrange as experiências que tiveram enquanto 

estudantes e suas experiências durante as práticas de ensino em sua formação inicial. 

 A premissa primordial para o desenvolvimento profissional e, por conseguinte, da 

adequada formação docente, está em ultrapassar o limite de domínio de conhecimentos (o que 

anteriormente era o suficiente para assegurar uma aprendizagem efetiva), buscando a 

aplicabilidade diferenciada dos saberes pedagógicos. A sua falta ou má empregabilidade pode 

ocasionar, além da limitação da ação docente, problemáticas relacionadas ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

Desta feita, o pressuposto da docência não está voltado tão somente para a explicitação 

de conteúdo, mas voltado à aprendizagem do estudante. Ao falar-se em docência enquanto 

atividade complexa, reconhece-se que o trabalho de identificação, legitimação e busca pela 

valorização do professor é constante, evidenciando sua fundamentalidade na efetivação de 

práticas educativas. 



 

 

 A valorização profissional docente está intimamente ligada à reflexão do seu processo 

formativo, identificando a atividade complexa desempenhada pelo professor, conforme 

destacam Leite; Pereira (2012, p. 105): 

 
[...] para que a valorização profissional dos professores aconteça, impõe-se a 

necessidade de reflexão sobre o curso proposto em sua formação. Este, até os dias de 

hoje, sem uma definição identitária, sem disciplinas e objetivos específicos para a 

ação docente, contribui para o não desenvolvimento, nos futuros professores, do 

despertar para o reconhecimento profissional. Entende-se por profissional da 

educação, aquele que detém saberes de variadas matizes, que orientam sua atividade 

e se insere na multiplicidade própria do trabalho, no qual atuam em diferentes 

situações e que, portanto, precisam agir de forma diferenciada e mobilizar diferentes 

teorias, metodologias, habilidades. 

 

  Nas análises de prática docente o foco tem estado na formação de professores, seja a 

formação inicial, ou a formação continuada. As pesquisas desenvolvidas nesse contexto 

apontam novos caminhos para a prática docente, discutindo a identidade profissional e a 

questão dos saberes que configuram a docência.  

 Acerca dos saberes docentes, evidenciam-se as perspectivas destacadas por três 

autores referência no estudo do tema, quais sejam, Tardif (2002), Pimenta; Anastasiou (2002) 

e Cunha (2006). Para Tardif (2002) os saberes aplicados à docência devem compreender a 

combinação eficaz de conteúdos a fim de alcançar os objetivos educacionais, aproximando o 

procedimento de ensino do desenvolvimento pessoal. Também destaca que os saberes e ações 

devem estar voltados aos valores fundamentais, como interação social e relação cidadão e 

sociedade, construindo um espaço de conhecimento mútuo e construção da realidade entre 

docentes e estudantes. 

 Mais especificamente em se tratando de docência universitária, salientam Pimenta; 

Anastasiou (2002) que os saberes do professor universitário devem estar articulados entre os 

conteúdos de diversas áreas de ensino, ligando os saberes didático-pedagógicos ao campo 

teórico-prático educacional, elucidando e explicitando o sensível aplicado ao pessoal e ao 

social da vivência e existência humana. 

 Nesse mesmo sentido, leciona Cunha (2006), ressaltando o eixo pedagógico nas 

reflexões dos saberes docentes universitários. A compreensão do envolvimento da 

universidade na construção do Estado democrático e o seu papel junto às políticas públicas, 

além da integração de habilidades e desenvolvimento de capacidades que avancem para além 

dos conteúdos teóricos, trabalhando com um processo de interação no processo de 

aprendizagem, é uma dessas reflexões. 

 Importa destacar também a valorização do contexto sociocultural dos estudantes, 

contando com o estímulo de produções de conhecimento articuladas, evidenciando suas 

capacidades discursivas. Para a aplicabilidade de tais saberes docentes é necessário a 



 

 

realização de planejamento das atividades relacionadas ao ensino, bem como a condução das 

aulas a partir de uma dinâmica múltipla, favorecendo a aprendizagem significativa e 

identificando estratégias avaliativas que cumpram com seus objetivos sem deixar, no entanto, 

de retomar a trajetória percorrida para que aqueles resultados fossem gerados. 

 A partir dessa breve reflexão acerca dos saberes docentes, tem-se que o processo do 

“ensinar” abarca o desenvolvimento de aprendizagem de conhecimentos, de valores, virtudes, 

atitudes, enfim, todas as formas do “relacionar” entre os autores desse mesmo processo, e o 

seu relacionamento com o mundo à sua volta. Aqui, o professor assume o papel de 

articulador, configurando-se em um caráter interativo enquanto prática social, igualmente 

dotado de complexidade: 

 
Reconhecer a interatividade como um traço característico da docência é considerar 

que o processo formativo se desenvolve num contexto grupal, em que pessoas com 

histórias de vidas distintas se implicam mutuamente. Isso coloca, para o professor, o 

desafio de compreender essa trama invisível que impacta os processos de ensino e 

de aprendizagem e de saber orientar o grupo de alunos para compreender essas 

implicações, aproveitando determinados elementos relacionais que emergem como 

objetos de análise e de aprendizagem sobre os conteúdos e sobre os valores e 

atitudes (SOARES; CUNHA, 2010, p. 27). 

 

 A partir disso, ressalta-se o princípio educativo, que trabalha na formação profissional 

e cidadã de forma crítica, voltado à reflexão e à solidariedade, onde o professor também 

assumirá outros dois papeis importantes; o de facilitador e de mediador da comunicação para 

além da sala de aula. 

 Partindo do pressuposto que o ensino universitário é voltado ao público adulto, de 

forma mais clara e objetiva do que nos ensinos fundamental e médio, deve-se apresentar os 

conteúdos que serão estudados, demonstrando qual a finalidade daquelas análises, o porquê de 

determinada matéria, qual a lógica e o método empregado para trabalhar dada disciplina. A 

aprendizagem de indivíduos adultos está relacionada à conscientização, à autonomia, ao 

desenvolvimento crítico, ao pensamento reflexivo e independente. 

 
A aprendizagem de adultos pressupõe ainda que suas variadas experiências sejam 

contempladas; que os conteúdos, objetos do ensino, tenham sentido para o aprendiz, 

que seja explicitado o seu papel social; que o ensino seja baseado na busca de 

solução de situações-problemas e na aplicabilidade dos conteúdos. Em síntese, a sua 

motivação para aprender é, principalmente, decorrente de fatores internos, ou seja, 

da sua compreensão acerca do sentido do quê e do como é ensinado (SOARES; 

CUNHA, 2010, p. 28). 

 

 Nesse processo, é relevante indicar, mesmo que brevemente, os caminhos da 

mercadorização da educação, tema recorrente e alvo de muitas reflexões. A lógica de mercado 

perpassa praticamente todas as profissões, e com a profissão docente não seria diferente. Em 

relação à educação superior e ao exercício da docência, essa mercantilização interfere 



 

 

diretamente na prática educativa desenvolvida pelos docentes universitários. Trazer as 

finalidades mercadológicas para o sistema educacional permite uma distorção na relação 

pedagógica existente entre professor e estudante. 

 Na medida em que a educação superior torna-se uma prestação de serviços entre 

professor e estudante (prestador e cliente, respectivamente), a educação é tomada como uma 

transação comercial, em que o ensino de conteúdo passa a ser superficial, causando 

significativos prejuízos ao desenvolvimento de competências das aprendizagens críticas, 

autônomas e reflexivas abordadas até então. 

 

Metodologia, resultados e discussões 

Este estudo insere-se no campo qualitativo, com abordagem descritiva acerca do tema 

em estudo, e, a partir de leituras de caráter bibliográfico, análises e reflexões, buscou-se não 

somente identificar um resultado final, uma compreensão única para os questionamentos 

propostos, mas priorizar os meios empregados para alcançar tal resultado. Sabendo-se que a 

pesquisa não é um fim em si mesma, apresentam-se algumas considerações que partiram das 

discussões suscitadas ao longo do trabalho. 

 Tomando a ideia da docência como uma ação complexa, compreende-se que a gama 

dos saberes necessários para a atuação docente em uma universidade é vasta, fazendo-se 

necessário uma construção de saberes no contexto da prática profissional e social na qual o 

docente está inserido. Desta forma, é imprescindível que o professor tenha uma formação de 

qualidade, que possa habilitá-lo a desenvolver suas práticas, dando suporte necessário para 

realizar seu trabalho em todas as dimensões. 

Uma formação que realize em uma mesma dinâmica o aprender a indagar, a 

questionar, a refletir, deve repensar a prática docente partindo da consciência da 

contextualização e da complexidade do ato educativo. É importante considerar o papel da 

universidade e dos órgãos federais neste contexto que devem possibilitar a criação de espaços 

para a dinamização de experiências, reflexão sobre as ações e, por consequência, a 

possibilidade de uma tomada de consciência e qualificação profissional. 

Para o desempenho de uma atividade tão importante quanto a docência universitária, 

não só em termos profissionais, mas, principalmente, em termos humanos, não é passível de 

admissão que seja isenta de uma formação prévia legalmente regulamentada. É evidente a 

necessidade de acesso ao conhecimento e aos saberes didáticos pedagógicos que permitam 

aos docentes compreender a complexidade e a relevância da tarefa que vão ou estão a 

desenvolver, demonstrando o verdadeiro sentido do que é ser professor. 



 

 

 Nesse contexto, a docência no ensino superior é uma atividade complexa do ponto de 

vista político, social, intelectual, psicológico e pedagógico, sendo os saberes e competências 

docentes imprescindíveis ao exercício profissional, adquiridos por meio de estudos 

específicos e consistentes sobre o tema. 

 Evidencia-se que a complexidade envolvendo a docência universitária reivindica a sua 

afirmação no campo profissional, ressaltando que a construção de uma nova identidade e/ou 

uma ressignificação da profissionalidade docente implique em um maior, constante e 

crescente reconhecimento acadêmico-institucional, político, social e pessoal. 

 

Considerações finais 

Ao longo do trabalho a pertinência do tema é evidenciada, uma vez que desenvolve 

reflexões sobre a formação integral do profissional que atua como docente no ensino superior. 

Vários paradigmas estão sendo exteriorizados e ganhando espaço no campo educativo, 

colocando em evidência o professor, sua identidade, a profissionalidade docente, suas 

decisões e práticas pedagógicas. O desenvolvimento profissional docente é posto ainda mais 

em destaque quando se observa na legislação brasileira a ausência de políticas voltadas à 

propositura de formação de qualidade para o exercício docente no ensino superior. 

O primeiro passo está em compreender que a formação pedagógico-didática do 

docente que atua no ensino superior é de extrema relevância em uma realidade cada vez mais 

exigente em termos de formação integral. No entanto, o grande impasse, ainda, é a ausência 

e/ou maior esclarecimento e entendimento da legislação quanto ao amparo desta formação, 

considerada, por ora, uma preparação, na qual os saberes didáticos não são apresentados. Uma 

formação docente universitária na dimensão didática não é obrigatória, necessitando passar 

pela conscientização dos professores da necessidade didática na prática de sala de aula. 

  Desta feita, faz-se necessário que os formadores contrastem suas próprias visões com 

práticas alternativas, e não apenas com informações teóricas. Não pode-se deixar de lembrar 

que as referências práticas diretas que os professores universitários possuem também vêm do 

que eles viveram como estudantes universitários. Essa é a principal prática educacional que 

sabem e se baseiam nela, mesmo sem estarem conscientes, para projetar e desenvolver o 

próprio ensino. É preciso que também experimentem novas ideias e passem a refletir sobre 

essa experimentação para poder consolidar as suas mudanças didáticas.  

 Pode-se dizer que a complexidade da docência universitária se configura pela conexão 

de conhecimentos, subjetividades e culturas, que orientam a formação profissional por meio 

de conteúdos científicos, tecnológicos e artísticos. A formação docente está, portanto, voltada 

à reflexão, discernimento e compreensão do contexto da prática profissional, definindo 



 

 

objetivos e identificando meios para a resolução de problemáticas. É pressuposto da formação 

docente a formação de estudantes enquanto profissionais comprometidos criticamente para a 

transformação social. 
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