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Resumo: 

A docência universitária vem sendo um tema emergente que carece de discussões no âmbito 

social, histórico, político, institucional e pedagógico (D’ÁVILA, VEIGA, 2013; VEIGA, 

2016; MASETTO, 2002; PACHANE, 2003; D’ÁVILA, FERREIRA, 2016 etc.). Neste 

âmbito, há, em relação a docência no ensino superior, uma multiplicidade de debates a serem 

gerados, conceitos a serem aprendidos e processos formativos a serem vivenciadas. Foi nesta 

perspectiva, que realizamos uma pesquisa que buscou analisar a produção nacional da área 

específica sobre docência universitária no Banco de Dissertações e teses da CAPES, mais 

especificamente, como esta docência é concebida nas diversas pesquisas realizadas. Esta 

pesquisa de cunho bibliográfico, teve início em 2018, e se caracteriza pelo levantamento da 

produção científica sobre o tema. Para tal, foi utilizado como fonte para a produção dos dados 

o Banco de Dissertações e teses da CAPES que é uma plataforma disponível online. Assim, 

foi utilizado o descritor “docência universitária”. Inicialmente foi encontrado um número 

enorme de trabalhos (33.796) e percebendo a inviabilidade da análise foram realizados 

refinamento dos resultados (filtros) para a busca como: 1) seriam somente dos últimos três 

anos disponíveis (2014-2016); 2) seria dissertações e teses (quanto ao tipo). Com isso, 

ficaram 7.867 trabalhos. Então foram realizados outros filtros como: 3) Área de conhecimento 

– Educação; 4) Área de Avaliação – Educação; 5) Nome do Programa - Educação. Após a 

aplicação dos filtros, foram encontrados 1.315 trabalhos. Estes envolviam 82 instituições, 

destas, optamos em separar para leitura o detalhamento dos trabalhos das quatro instituições 

com indicação de maior número de estudos (Universidade Federal do Rio de Janeiro (80), 

Universidade Regional de Blumenau (72), Universidade Federal de Santa Maria (53) e 

Universidade Federal da Bahia (50)), sendo 255 trabalhos. A partir da leitura do resumo e do 

detalhamento presente na plataforma da CAPES foram selecionados 24 trabalhos que de fato 

tratavam do tema. Destes, percebemos que a docência universitária é captada como lugar de 

encontros, de aprendizagens, de desafios (o tempo todo); espaço de formação, de diálogos, de 

constituição e (re)construção. Dessa forma, foi perceptível que a docência universitária vem 

sendo referenciada nas dissertações e teses de modo a estabelecer diálogos com os autores que 

discutem o tema.  
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Introdução 

 

A docência universitária vem sendo um tema emergente que carece de discussões no 

âmbito social, histórico, político, institucional e pedagógico (D’ÁVILA, VEIGA, 2013; 

VEIGA, 2016; MASETTO, 2002; PACHANE, 2003; D’ÁVILA, FERREIRA, 2016 etc.). 

Neste âmbito, há, em relação a docência no ensino superior, uma multiplicidade de debates a 

serem gerados, conceitos a serem aprendidos e processos formativos a serem vivenciadas. Foi 

nesta perspectiva, que realizamos uma pesquisa que buscou analisar a produção nacional da 

área específica sobre docência universitária no Banco de Dissertações e teses da CAPES, mais 

especificamente, como esta docência é concebida nas diversas pesquisas realizadas. 

Para Isaia (2006, p. 63) “a docência superior é um processo complexo que se constrói 

ao longo da trajetória docente e que esta envolve, de forma intrinsecamente relacionada, a 

dimensão pessoal, a profissional e a institucional. Na tessitura das três, dá-se a constituição do 

ser professor”. Dessa forma, muitas variáveis estão no entorno do trabalho docente no ensino 

superior, como ensino, pesquisa, extensão e gestão, atividades com especificidades na 

instituição superior. “Portanto, os desafios da docência superior decorrem de sua 

complexidade e da multiplicidade de questões/pressupostos que a constituem (p. 64). 

 São esses professores os responsáveis pela formação dos licenciandos e 

bacharelandos, ou seja, de novos profissionais para o mercado de trabalho, seja para a 

docência ou não. A complexidade dessa docência nos leva a repensar a formação que esses 

formadores têm tido para dar conta de sua atuação. Também na gama de saberes que são 

necessários a este para se familiarizar-se com o ambiente universitário. Portanto, entendemos 

que este professor constrói uma profissionalidade, principalmente, no decorrer de sua atuação 

profissional, profissionalidade esta necessária para o seu desenvolvimento profissional. 

Muitos estudos têm evidenciado a necessidade de pesquisas sobre a pedagogia 

universitária (MELO, 2018; MANTOVANI e CANAN, 2015; PIMENTA e ALMEIDA, 

2011), docência universitária (VEIGA e VIANA, 2010; VEIGA et al., 2017; PIMENTA e 

ALMEIDA, 2011; SOARES e CUNHA, 2010), políticas para o ensino superior (VEIGA, 

2016), formação do professor universitário (MOROSINI, 2000; TEODORO e 

VASCONCELOS, 2012), universidade (VEIGA, 2012, 2016; RAMOS e VEIGA, 2013) entre 

outros relacionado ao tema. Nessa perspectiva, evidencia-se que os cursos de mestrado e 

doutorado formam muito mais o pesquisador do que efetivamente o professor. Alguns autores 

como Isaia (2001), Brito (2006), Cunha (2009), Soares e Cunha (2010), Mantovani e Canan 

(2015) entre outros, referem-se a problemas de cunho mais pedagógico de professores no 

Ensino Superior.  



 

Para Melo (2018), as discussões sobre a construção de uma Pedagogia Universitária se 

vinculam aos processos formativos e as especificidades de ser professor do ensino superior. 

Dessa maneira, ela toma a instituição superior, ou seja, a universidade como espaço político, 

promotora de práticas diversas e com uma pluralidade de concepções e pensamentos. A autora 

remete a Pedagogia Universitária como um campo em construção e que a ressignificação da 

docência é necessária para sua compreensão.  Toma a universidade como lugar de construção 

de conhecimento, campo profícuo de ideias; como instituição social que colabora para a 

formação humana. A pedagogia universitária colabora com os estudos a respeito da docência, 

da formação, dos estudantes, dos processos de ensino-aprendizagem em contexto, das 

políticas educacionais etc. 

Assim, consideramos pertinente conhecer como esta docência é concebida nas 

diversas pesquisas já existentes e também nas dissertações e teses que vem sendo pesquisadas. 

 

Metodologia 

 

Neste estudo foi analisado a produção nacional da área específica sobre docência 

universitária no Banco de Dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), mais especificamente, como esta docência é concebida 

nas diversas pesquisas realizadas. 

Esta pesquisa qualitativa e de cunho bibliográfico, iniciou no mês de maio até julho do 

ano de 2018, e se caracteriza pelo levantamento da produção científica sobre o tema. Foi 

realizada a partir de visitas ao site da CAPES, mais especificamente, ao Banco de 

Dissertações e teses, que é uma plataforma disponível online, sendo utilizado o descritor 

“docência universitária” para as buscas. 

Inicialmente foi encontrado um número enorme de trabalhos (33.796) e percebendo a 

inviabilidade da análise foram realizados refinamento dos resultados (filtros) para a busca 

como: 1) seriam somente dos últimos três anos disponíveis (2014-2016); 2) seria dissertações 

e teses (quanto ao tipo). Com isso, ficaram 7.867 trabalhos. Então foram realizados outros 

filtros como: 3) Área de conhecimento – Educação; 4) Área de Avaliação – Educação; 5) 

Nome do Programa - Educação. Após a aplicação dos filtros, foram encontrados 1.315 

trabalhos. Estes envolviam 82 instituições, destas, optamos em separar para leitura o 

detalhamento dos trabalhos das quatro instituições com indicação de maior número de estudos 

sendo: Universidade Federal do Rio de Janeiro (80), Universidade Regional de Blumenau 

(72), Universidade Federal de Santa Maria (53) e Universidade Federal da Bahia (50), 

totalizando 255 trabalhos. 



 

A partir da leitura do resumo e do detalhamento presente na plataforma da CAPES 

foram selecionados 23 trabalhos que de fato tratavam do tema sendo: Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) (04), Universidade Regional de Blumenau (FURB) (01), Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) (16) e Universidade Federal da Bahia (UFBA) (02). Estes 

foram lidos e fichados buscando compreender como a docência universitária é concebida nas 

diversas pesquisas realizadas. 

 

Perspectivas da Docência Universitária nas pesquisas: resultados 

 

A partir da pesquisa empreendida foram selecionados um total de 24 trabalhos cujas 

características são postos abaixo nos quadros 1 e 2. Esta investigação mostra um número 

maior de teses em relação a dissertação, que a UFSM foi a que mais produziu (16 trabalhos) e 

que o ano de 2016 foi o mais produtivo. É perceptível também que houve crescimento, em 

2014 e 2015, foram produzidos 7 estudos respectivamente, crescendo em 2016 para 9. 

 

Quadro 1: Estudos por instituição e tipo. 

 UFRJ FURB UFSM UFBA TOTAL 

Dissertações 2 1 8  11 

Teses 2  8 2 12 

 

Quadro 2: Estudos por instituição e ano. 

 UFRJ FURB UFSM UFBA TOTAL 

2014 1  5 1 7 

2015   6 1 7 

2016 3 1 5  9 

 

Todos os 23 estudos foram produzidos no âmbito dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação. O quadro 3 mostra os eixos temáticos por instituição e sobressai os estudos na 

área de formação docente/trajetória formativa em primeiro lugar e sobre Inserção na 

docência/Aprendizagem da docência em segundo lugar. O quadro 3 mostra alguns temas que 

aparecem pouco como identidade, saberes e políticas. 



 

 Quadro 3: Estudos por instituição e eixo temático. 

 UFRJ FURB UFSM UFBA TOTAL 

Inserção na 

docência/Aprendizagem 

da docência 

2  5  7 

Docência e raça   2  2 

Políticas    1  2 

Saberes   1  1 

Formação docente/ 

Trajetória formativa 

1 1 7 2 12 

Identidade 1    1 

TOTAL 3 1 16 2 24 

 

Sobre o eixo metodológico os 23 trabalhos se referem a abordagem qualitativa, sendo 

que apenas dois são identificados como sendo abordagem quali-quantitativa. Os estudos com 

as histórias de vida, história oral e autobiografia são os mais referenciados. 

 

Quadro 4: Estudos por instituição e eixo metodológico. 

 UFRJ FURB UFSM UFBA TOTAL 

Histórias (Oral) de 

vida/Autobiografia 

  6 1 7 

Estudos de casos  1 3 1 5 

Narrativa 

sociocultural/Narrativa 

  5  5 

Pesquisa Documental 1    1 

Não especificou 3  2  5 

 

Quanto ao instrumento utilizado para produção dos dados, estes foram especificados 

no quadro 5, referindo ao número de vezes em que aparecem nas pesquisas, pois em um 

mesmo estudo é referenciado, muitas vezes, dois ou três instrumentos. 

 

 

 

 

 



 

Quadro 5: Estudos por instrumento utilizado para a produção dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, o instrumento que mais aparece é a entrevista, ora como narrativas, ora 

como semiestruturada, ora somente como entrevista. Os outros instrumentos surgem, em 

muitos trabalhos acompanhados da entrevista. 

A partir do conhecimento sobre os 23 trabalhos selecionados partimos para conhecer a 

concepção de docência presente neles. Alguns trabalhos não apresentam essa concepção tão 

claramente, mas apenas trouxe a concepção de alguns autores sem tomar nenhuma como 

aquela que direcionaria o trabalho.  

Assim, a docência aparece como sendo uma atividade específica que exige e envolve 

um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres sob a influência da trajetória profissional e 

pessoal. É uma ação complexa, porque os saberes relacionados à docência são heterogêneos. 

Surge como sendo aquela relacionada a prática de ensino. 

Ainda, remete à docência como uma atividade profissional que implica o 

desenvolvimento de competências e habilidades, que demandam conhecimentos específicos, 

conhecimentos necessários à atuação docente, próprios da profissão, que perpassam o ensino, 

a aprendizagem, o currículo, os estudantes e o contexto institucional, entre outros. Aquele 

que, independentemente do nível de ensino e da modalidade educativa, é constituída por uma 

teia de saberes particulares cuja base, é apreendida na formação inicial do professor, com a 

possibilidade de [re/des] construções no decorrer da sua trajetória acadêmica. 

Lima (2015, p. 93-94) aponta sobre sua investigação que a “concepção de docência 

que alicerça o estudo perpassa a competência técnica, entretanto, não se esgota nela, 

comportando uma dimensão reflexiva e uma dimensão prática, atravessadas pelo elemento 

subjetivo, já que as relações e vivências interpessoais são marcadas pela afetividade, pela 

valoração e pela ética”. 

Instrumentos Quantidade  

Entrevistas 14 

Entrevistas narrativas 8 

Diários 2 

Questionário 2 

Documentos 5 

Observação  1 

Grupo focal 1 



 

Ainda, a docência universitária é discutida como a ação do professor de Ensino 

Superior que deve articular a aprendizagem de seus alunos e o desenvolvimento de pesquisas. 

É afirmada diversas vezes que a docência e a pesquisa são as principais atividades do 

professor universitário com a defesa da ideia que o desenvolvimento de pesquisas pode 

ressignificar a prática e os métodos a serem utilizados pelo professor.  

Filgueiras (2014, p. 52) aponta que “o professor, além de comandar a sala de aula, 

também pode atuar como sujeito da produção do saber científico, incluindo-se em parâmetros 

profissionais mais relevantes, no sentido de contribuir academicamente com a sociedade, de 

apresentar outras possibilidades educacionais e de favorecer a compreensão das questões 

práticas, políticas e culturais que envolvem as situações de ensino”. A autora discute que a 

docência universitária em ambiente virtual possui peculiaridades e diferenças didáticas da 

modalidade presencial, destacando a adaptação, flexibilidade e a criatividade dos 

profissionais/professores. 

Para Cruz (2016), a docência é fortalecida pelo debate da Didática, que é discutida 

como uma área de conhecimento, mais especificamente no que tange ao processo de ensino-

aprendizagem. Entende a Didática como um enfrentamento do cenário da fragilidade da 

formação do formador de professores. Entendendo que a principal função do docente é o 

ensino. Já para Souza (2016, p. 88), “a docência universitária é compreendida como uma ação 

complexa, repleta de uma pluralidade de exigência, dentre as quais estão garantir o equilíbrio 

entre as demandas sociais, a produção e a aplicação de saberes pedagógicos, haja vista os 

diversos campos científicos que compõem a base de seus conhecimentos”. 

Desse modo, as concepções de docência coadunam com a de docência universitária 

referenciadas como conjunto de ações que envolve o fazer docente em suas várias dimensões 

(SOARES e CUNHA, 2010; CUNHA, 2010; PIMENTA e ANASTASIOU, 2010). 

 

Considerações Finais 

 

Percebemos que a docência universitária é captada como lugar de encontros, de 

aprendizagens, de desafios (o tempo todo); espaço de formação, de diálogos, de constituição e 

(re)construção da prática e saberes. Dessa forma, foi perceptível que a docência universitária 

vem sendo referenciada nas dissertações e teses de modo a estabelecer diálogos com os 

autores que discutem o tema. 
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