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Resumo: o presente estudo é um recorte da pesquisa de doutorado, em andamento, que busca 

analisar os sentidos atribuídos à docência universitária e suas relações com a identidade 

profissional e profissionalidade docente nos contextos de licenciaturas presenciais e a 

distância. O contexto de construção do objeto de investigação é tecido pelo avanço 

tecnológico nas últimas décadas ampliando os espaços formais de ensino e de aprendizagem, 

com a expansão da educação a distância online (EAD online), que trouxe diversas 

problemáticas, dentre as quais as questões relativas ao campo da identidade e da 

profissionalidade docente. Dessa problemática emergem questões tais como: quais os sentidos 

de docência universitária construídos por professores e estudantes de cursos de licenciatura na 

atualidade? Como se configura a docência universitária nos cursos de licenciaturas presenciais 

e a distância?  A pesquisa embasa-se em estudiosos nacionais e internacionais do campo da 

educação e da psicologia social, buscando estabelecer relações entre a docência universitária, 

a profissionalidade docente e a identidade profissional numa perspectiva que dialoga com as 

abordagens da sociologia das profissões. A abordagem metodológica da pesquisa é de 

natureza qualitativa, tendo como campo cursos de matemática e pedagogia (presenciais e a 

distância) de instituições públicas de Pernambuco. Apresentamos resultados parciais, a partir 

da revisão sistemática das publicações na área nos últimos cinco anos e registramos, também, 

alguns resultados preliminares advindas da observação na imersão no campo para coleta de 

dados.  

 

Palavras-chave: docência universitária; formação nas licenciaturas; identidade profissional 

docente.  

 

Introdução 

Diversos estudiosos, nacionais e internacionais, tem se debruçado sobre a docência 

universitária e as questões a ela relacionadas: Zabalza (2004), Nóvoa (2002), Almeida (2012), 

Cunha (2010), Roldão (2012), Pimenta (2011), Masetto (2002), entre outros. Sob diversas 

perspectivas esses autores discutem aspectos de como se constitui a docência, quais são seus 

saberes específicos e quais as problemáticas docentes enfrentadas na atualidade. 

Assim, adentrar nas discussões que envolvem a docência universitária, pressupõe, 

necessariamente, trazer à tona também as questões ligadas à Universidade contemporânea. É 

fato, que ao longo de sua história,  as instituições de educação superior têm se renovado em 

relação à formação profissional, mas ao mesmo tempo, é notável que no contexto atual a 
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universidade pública tem buscado se preservar enquanto instituição formadora e 

transformadora da realidade social, o que contraria forças que buscam submetê-la á lógica 

mercadológica da educação. Essa tarefa de preservar sua função social e científica tem se 

tornado cada vez mais complexa, considerando-se todos os movimentos de mercantilização 

das instituições educacionais no Brasil e o aumento gradativo dos investimentos privados no 

setor. A este respeito Pimenta (2008, p. 168) ressalta que “desde suas origens, a universidade 

buscou efetivar os princípios de formação, criação, reflexão e crítica, tendo sua legitimidade 

derivada da autonomia do saber ante a religião e o Estado. 

Agora, mais do que nunca, tem sido colocado em xeque as finalidades da educação 

superior, o  papel da universidade, suas práticas e a sua essência tem sido amplamente 

questionada pela mídia que, por sua vez, insufla a sociedade em geral. A inevitável pergunta 

sobre a serviço de quem a universidade deve estar é difícil de ser respondida uma vez que à 

sua submersão à lógica do mercado globalizado e da internacionalização tem se evidenciado 

mesmo com resistências e sem consenso entre os segmentos, pois as forças políticas externas 

e alheias à maioria da comunidade acadêmica têm exercido forte influência  nos  processos de 

legimitidade da universidade contemporânea no Brasil.  

 A educação superior tem vivido nos últimos anos com a democratização do país, a 

partir dos anos 2000 e governos populares, uma grande expansão que tem repercutido 

consideravelmente no acesso às instituições de educação superior, sejam elas privadas ou 

públicas, presenciais ou a distância. Se de um lado tal expansão trouxe a ampliação do acesso 

universitário pelas minorias como um fator de avanço no sistema educacional brasileiro, por 

outro lado, uma série de desdobramentos e tensões originaram-se no campo da função da 

educação superior na atualidade que transitam entre a função humanística da universidade e a 

formação de mão de obra que atenda aos interesses econômicos do capital privado. 

Desse modo, tal expansão é fruto de novas demandas para a educação, oriundas de 

políticas econômicas que tem forte influência de organismos internacionais relacionadas à 

entrada do capital privado na educação. Além disso, em se tratando da modalidade a distância, 

a expansão tem sido apresentada como solução para a formação de professores de educação 

básica no Brasil, o que torna ainda mais preocupante a questão da formação docente no Brasil, 

já que a EAD goza historicamente de um desprestígio social amplo enquanto modalidade 

educacional.  

 Nesse contexto, emergem, ainda, diversas outras problemáticas ligadas à identidade 

docente em face do aumento pela demanda de professores para atuação nos cursos ofertados, 

seja pelo modelo de atuação implementado na EAD, seja pelas formas de ingresso na 



 

profissão, ou ainda por novos perfis de estudantes ingressantes, condições de trabalho e 

remuneração, assim como pela formação exigida  para atuação na modalidade.  

Assim, a docência universitária, em cursos presenciais ou a distância, vem passando 

por  mudanças significativas, e entendemos que a variedade de saberes, concepções e 

experiências profissionais vivenciadas na atualidade pelos docentes apresentam tensões que 

precisam ser investigadas. O que torna relevante alguns questionamentos: Qual é o significado 

da docência no contexto atual? Quais são seus fundamentos? Qual a sua finalidade? Que tipo 

de sujeito se deseja formar? Formar o trabalhador eficiente ou desenvolver o sujeito crítico? 

Essas e outras questões descortinam um conjunto de paradoxos ligados à educação superior e 

a consequente necessidade de entender a docência universitária no seu sentido mais amplo, e 

no caso específico deste estudo, a docência universitária em cursos de licenciatura presenciais 

e a distância. 

Neste artigo, é feito um recorte apresentando a discussão sobre os aspectos da 

docência universitária evidenciados no levantamento da revisão sistemática das publicações 

recentes sobre o tema.  

 

Marco teórico 

O conceito de docência durante muito tempo esteve ligado à ideia de “vocação” e 

“dom”, o que descaracterizava a profissionalidade do professor, carregando um “desprestígio 

da sua condição acadêmica, relegando os conhecimentos pedagógicos a um segundo plano e 

desvalorizando esse campo na formação do docente de todos os níveis (CUNHA, 2003, p.48). 

Na atualidade, diversos estudos apontam para uma perspectiva da docência enquanto 

um campo com saberes próprios, no qual a formação didático-pedagógico ocupa um lugar 

central. Entretanto, como afirma Cunha (2017), a ideia do trabalho docente como uma missão 

superior, vinculada à ideia de vocação ainda persiste. A despeito de todo avanço teórico 

existente na área, ainda são visíveis os desafios para uma mudança paradigmática que transite 

da docência baseada apenas no ensino, na racionalidade técnica,  para a docência baseada nos 

demais elementos que a compõem, sobretudo, aqueles ligados à aprendizagem.  

Para Veiga (2008) a docência envolve um conjunto de funções acerca do trabalho do 

professor que extrapolam a tarefa de ministrar aulas, envolvendo uma formação específica, 

condições do exercício profissional, valorização e reconhecimento social da profissão, além 

das questões de como é socialmente construída a identidade do professor.  

Cunha (2017) ressalta que as ideias de docência como profissão sempre estiverem 

distanciadas dos parâmetros habituais da maioria das demais profissões e, talvez por esse 

motivo, a profissão docente sempre esteve muito mais vinculada aos pressupostos das 



 

profissões liberais, validados pela autonomia e pelo reconhecimento social, o que para um 

sistema educacional que privilegiava minorias, sobretudo as classes dominantes, era mais do 

adequado.  

A medida em que o acesso a educação se estendeu às classes populares, forjaram-se 

outras formas de exclusão, para garantir um controle que mantivesse as diferenças 

secularizadas. Nessa perspectiva, como bem aponta Cunha (2017) “se a escola é para todos, 

sua qualidade pode ser discutível e ela se diferenciará não pelo acesso” mas por outros 

mecanismos. 

Em se tratando da Docência na educação a distância, autores como Mill, Oliveira e 

Ribeiro (2010) afirmam a existência do termo polidocência, definindo sua constituição pela 

interação da equipe profissional que desenvolve atividades docentes na EAD. Para os 

referidos autores estes sujeitos mobilizam os saberes da docência referentes às suas diversas 

dimensões: os conhecimentos específicos de cada área; os saberes didático-pedagógicos do 

exercício docente 

tanto para organizar os conhecimentos da disciplina nos materiais didáticos quanto 

para acompanhar os estudantes; e os saberes técnicos, para manuseio dos artefatos e 
tecnologias processuais, para promover a aprendizagem de conhecimentos dos 

estudantes (MIL;OLIVEIRA;RIBEIRO, 2010, p. 16). 

 

 A questão que se coloca, a partir de tais pressupostos, é  que as funções docentes na 

educação a distância têm sido desarticuladas e fragmentadas, pois são realizadas por 

diferentes sujeitos tutor, professor executor, professor conteudista. Assim, o planejamento, a 

produção de conteúdo, a organização dos ambientes, a distribuição de materiais didáticos até a 

avaliação do desempenho dos estudantes não passam por um alinhamento entre esses 

profissionais. 

Metodologia 

Pela natureza ampla e multifacetada do objeto de estudo a revisão sistemática acerca 

da docência universitária definimos envolver os últimos seis anos (2011-2017) considerando a 

atualidade das pesquisas, numa linha do tempo que envolve um período de sucessivas 

transformações políticas, educacionais, culturais, sociais e ideológicas. 

Foram analisadas as publicações do banco de teses e dissertações da Universidade 

Federal de Pernambuco (BDTD-PPGE/UFPE), como também o Banco de teses, dissertações e 

Periódicos da CAPES. No referido levantamento, adotamos as palavras-chave: docência 

universidade, docência na universidade, docência na educação superior, docência na 

educação a distância, representações sociais da docência universitária, profissionalidade 

docente e identidade docente. 



 

Na medida em que eram localizados os trabalhos, os títulos eram lidos, descartando-se 

aqueles relacionados à outras áreas, a partir disso eram analisados os resumos e palavras-

chave, a fim de filtrarmos os estudos. Alguns dos trabalhados foram lidos na íntegra, de 

acordo com a necessidade e pertinência à pesquisa, ou quando não ofereciam em seus 

resumos  elementos que contribuíssem para a compreensão do objeto em questão. 

Após essa análise preliminar, a partir dos filtros, selecionamos os trabalhos que 

contemplassem a docência na universidade, a docência universitária, a docência na EaD, 

identidade profissional e Profissionalidade docente.  

 

Docência Universitária, identidade e Profissionalidade na Educação Presencial:  o que 

revelam as pesquisas acadêmicas? 

De um modo geral apareceram como foco de investigação nos estudos identificados 

aspectos como: saberes docentes, formação inicial e continuada, prática pedagógica, políticas 

públicas e seus impactos na docência, docência na EaD, profissionalidade e identidade 

docente, desenvolvimento profissional do professores. A seguir apresentamos algumas das 

principais contribuições dos estudos. 

O estudo de Coelho (2012) que investigou os processos de constituição da docência 

universitária diante das políticas públicas que fundamentam as diretrizes, as práticas e as 

estratégias de formação dos docentes nas Universidades Públicas, trouxe como contribuição a 

necessidade da ampliação de oportunidades para a formação de docentes universitários, uma 

vez que é o estudo aponta que os docentes continuam em desvantagem, nos programas de 

pós-graduação, em relação à formação de pesquisadores. Para Coelho (2012) essas ações de 

formação docente contribuem para a efetivação do trabalho em equipe, práticas inovadoras e 

integração entre os níveis de graduação e de pós-graduação.  

Esses dados evidenciam  que a tríade pesquisa, ensino e extensão na Universidade não 

é tratada de modo equilibrado no contexto de atuação docente na educação superior,  com 

sobrevalorização da pesquisa, em detrimento do ensino.  Coelho (2012) apresenta ainda uma 

categorização dos modelos de docência, desde a Reforma Universitária de 1968 até os dias 

atuais, afirmando que estes são determinados pelas políticas das universidades públicas. 

Categoriza-o pela ampla experiência profissional do docente, na qual o foco da docência era, 

exclusivamente, o ensino; segundo, a docência exercida por pessoas com pouca prática 

profissional, que se titulavam concomitantemente em que desenvolviam atividades de 

pesquisa e de ensino; E em terceiro, o exercício da docência por pessoas selecionadas segundo 

os critérios dos editais (atualmente com título de doutorado), em alguns casos sem experiência 



 

profissional e sem prática de ensino, privilegiando a esfera da pesquisa científica e suas 

publicações, em detrimento do ensino.   

Interessante observar que em nenhum dos três modelos apresentados pela autora, 

anteriormente, aparece a aprendizagem como elemento indissociável da docência. A 

incompletude do termo ensino, confirma uma perspectiva de transmissão do conhecimento, já 

que desconsidera a dimensão da aprendizagem no exercício da docência universitária.  

Corroboramos com as ideias de Zabalza (2002) ao tratar dos dilemas relativos à separação 

entre ensino e aprendizagem, o autor ressalta que ao considerar apenas a dimensão do ensino, 

o docente traz uma perspectiva incompleta de sua atuação. Para este autor, ensinar exige uma 

ação ampla que engloba as duas dimensões: o ensino e aprendizagem, considerando os 

contextos, a natureza dos saberes e as particularidades de quem aprende.  

No que se refere ao modelo baseado apenas na experiência profissional, as 

contribuições de Leite e Ramos (2010) parece-nos bastante pertinente: “é inaceitável a ideia 

de se aprende a ensinar apenas com a prática, se esta não for refletida a partir de referenciais 

conceituais”, assim corre-se o risco da “docência constituir-se em uma mera repetição de 

procedimentos” (pág. 52)”. 

Outra pesquisa que trouxe contributos à discussão (COUTO, 2013) teve como objetivo 

investigar o papel da pedagogia universitária para a construção da identidade docente em 

projetos inovadores de universidades públicas brasileiras. A autora apontou que a identidade 

docente não é dada, é construída intencionalmente por meio de processos formativos 

específicos que se iniciam na pós-graduação e se desdobram em diferentes contextos de 

ensino superior que o professor atuará. Ressalta a relação da cultura institucional com a 

construção da identidade docente como essencial, o que a mesma define como cultura da 

docência.  

Divergimos de Couto (2013) no aspecto da construção identitária docente iniciar-se na 

pós-graduação. A partir das escolhas teóricas, entendemos que a constituição da identidade 

docente não se reduz à formação em nível de pós graduação, nem aos contextos de atuação,  

muito pelo contrário, ela inicia-se nos processos de ingresso na formação inicial perdurando 

ao longo da formação e trajetória profissional dos sujeitos, inclusive, sendo fortemente 

marcada por elementos individuais e coletivos. Compreendemos que esse processo é muito 

amplo e envolve formas de conhecimento construídas e compartilhadas por um grupo, 

elementos de semelhanças e diferenças, pertenças comuns (Deschamps; Moliner,  2009), 

identidades para si e para o outro, ambas articuladas e processadas por meio de mecanismos 

de pertencimento: que tipo de professor ou professorar se quer ser/ se diz ser; e de atribuição: 

que tipo de professor ou professora você é/ dizem que você é (Dubar, 2005) 



 

Em se tratando da docência universitária com foco nos conhecimentos para o ensino 

na Educação Superior, o estudo de NOVAIS (2014), apresentou  quatro pilares que sustentam 

a ação do professor no contexto investigado: contexto institucional; base de conhecimentos; 

reflexão sobre a prática e dimensão pessoal. Tal pesquisa evidenciou que os conhecimentos 

para a docência são construídos e ampliados, predominantemente, por meio da experiência em 

sala de aula, e por reflexões estimuladas por atividades paralelas à docência. Na esfera do 

contexto institucional, evidenciou condições de trabalho e infraestrutura como fatores que 

favorecem e viabilizam a atuação profissional. E na dimensão pessoal, as questões afetivas na 

condução das atividades pedagógicas em ambiente com boa interação para a aprendizagem.  

Preocupa-nos a evidência de que a construção dos conhecimentos  da docência, 

apresentada como um dos resultados do estudo, se dá predominantemente por meio da 

experiência em sala de aula e por reflexões estimuladas por atividades paralelas à docência. 

Tal fato revela como desnecessário, ou em segundo plano, os processos formativos que tratem 

dos saberes docentes-didáticos-pedagógicos para atuação docente na educação superior, já 

que ao mencionar a base de conhecimentos o estudo tratou apenas do conhecimento 

específico do conteúdo a ser ensinado. Tais elementos têm relação direta com a 

profissionalidade docente, pois ao considerar a experiência em sala de aula como lócus 

privilegiado da construção de saberes da docência, reflete na caraterização da docência como 

ocupação ou semiprofissão. 

Outro estudo que traz elementos para a discussão, Silva (2015) buscou compreender as 

representações sociais de docência na Educação Superior compartilhadas por professores de 

cursos de graduação de Instituições pública e privada, no sentido de analisar suas relações 

com sentimentos de identidade profissional e com a profissionalidade docente. O campo da 

pesquisa constituiu-se de duas Instituições de Educação Superior, sendo uma pública e outra 

privada, cujos protagonistas foram 130 professores de cursos de graduação. Os resultados 

apontaram para representações constituídas, sobretudo, por elementos funcionais, 

profissionais e normativos, articulados às funções cognitiva, sociocultural e ética do exercício 

profissional. Quanto aos sentimentos de identidade, o estudo apontou para a positividade da 

estima de si e do trabalho desenvolvido pelo professor como sujeito responsável, 

comprometido com a formação profissional dos estudantes, com foco na aprendizagem 

discente. O estudo evidenciou ainda que há, por parte dos docentes, um reconhecimento do 

ensino e da pesquisa como elementos básicos da profissionalidade.  

Albino (2014) desenvolveu um estudo que buscou analisar as representações sociais 

das disciplinas didático-pedagógicas na formação de licenciandos de diversos cursos de 

licenciaturas de um Instituto Federal de Educação. Os resultados identificaram que as 



 

representações sociais das disciplinas didático-pedagógicas centram-se na ideia de que é por 

meio dessas disciplinas que se pode alcançar o perfil do “bom profissional”, considerado 

pelos participantes do estudo, aquele que reúne atributos e conhecimentos necessários ao 

pleno desenvolvimento da docência, envolvendo capacidades e características que demarcam 

o sentido da profissionalização.  É possível identificar, que o estudo relacionado à temática da 

docência na perspectiva da formação didático-pedagógica tem forte vínculo com as questões 

da profissionalidade.  

Tal resultado despertou um grande interesse, já que a formação didático-pedagógica na 

universidade, seja de licenciandos, seja dos docentes universitários é motivo de amplo debate. 

A este respeito Ramos (2010) ao referir-se ao conhecimento pedagógico-didático e sua 

relação com a profissionalidade docente universitária menciona que a Universidade como 

locus, “por excelência, de formalização dos saberes formais, ratifica uma condição não 

profissional da docência universitária ao exigir para o seu exercício apenas saberes formais 

das profissões  que são objetos de formação” (p.69),  cita ainda a autora, que ao negar os 

saberes didático-pedagógicos, a Universidade coloca a docência numa condição de ofício sem 

saberes próprios, confirmando a crítica de “quem sabe, automaticamente sabe ensinar, com a 

de que o investigador também é um professor” 

Outro estudo que merece ser mencionado é o de Freire (2015) que buscou analisar a 

representação social da docência dos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

do Amazonas. O autor afirma que ao ingressar no curso, os estudantes em sua maioria 

apresentaram uma aversão à pedagogia enquanto docência e uma supervalorização do 

pedagogo especialista.  Defende a tese de que esta aversão deve-se à representação da 

desvalorização social do trabalho docente, no que diz respeito à desvalorização profissional, 

excesso de trabalho e baixa remuneração. Entretanto, os resultados do estudo também 

apontaram que ao final do curso são acrescentados à essa representação termos como amor, 

vocação, dom e compromisso, configurando uma visão romantizada da profissão docente.  

A pesquisa evidenciou que apesar da visão romantizada que aparece ao final do curso, 

há uma representação negativa da docência, ele afirma que a mesma é  decorrente de outras 

representações, entre as quais, a de mercado de trabalho e emprego. Enfatiza, ainda, que no 

rol das profissões historicamente representadas como sinônimo de sucesso e retorno 

financeiro, a de professor acaba por ocupar um lugar secundário.  

Tal estudo nos apresenta o quanto o campo de investigação da docência em 

licenciaturas merece um olhar sob diferentes perspectivas, e como há peculiaridades que 

merecem ser reveladas para a superação da visão da docência ligada à vocação, ao amor e ao 

compromisso num processo que apresenta uma espécie de autocompensação, justificando  



 

essa atuação como uma missão a ser cumprida e não como uma profissão que exige formação 

própria, saberes específicos e valorização profissional.  

Dando continuidade as principais contribuições dos estudos encontrados relacionados 

ao objeto mencionamos Rocha (2014) que investigou a docência na universidade: influências 

atribuídas a “Professores Referência” a partir da formação, construção da identidade 

profissional e profissionalidade docente. Para o estudo o professor referência é aquele 

professor que fez a diferença durante a trajetória formativa do futuro professor, não 

necessariamente “um bom professor” ou “um professor ideal” . A pesquisa teve como campo 

empírico cinco cursos de licenciatura e revelou um conceito de professor referência que 

valoriza o estudante em suas dimensões  afetiva, social e intelectualmente. O estudo  destaca  

como elementos constitutivos deste professor:  o amor pela profissão acima de tudo, enxerga 

os estudantes como seres humanos, escuta, orienta, aconselha, mas também exige, produz e 

incentiva a produção do conhecimento e desafia os estudantes a construírem sua autonomia 

intelectual. 

Rocha (2014) apontou ainda em seu estudo que os professores aprendem a ensinar 

observando outros professores, experimentando, aplicando modelos de ex-professores, 

considerando suas experiências quando aluno, e no próprio exercício da docência. Os 

participantes em sua maioria também reconheceram  lacunas em sua formação: a relação do 

objeto com o ensino e aprendizagem; a importância da didática; a falta da formação específica 

e o olhar da proximidade com a Educação Básica. Neste último, os participantes referem-se a 

necessidade de, além de dominar o conteúdo específico, saber como os estudantes aprendem 

as estratégias para trabalhar com esses conteúdos na educação básica. 

Encontramos, ainda, o estudo de Sales (2012) que buscou compreender a docência no 

Ensino Superior nas representações sociais de estudantes em cursos de licenciatura. Os 

resultados evidenciaram a representação da docência como profissão que requer 

conhecimentos e competências específicas, constituída como atividade que enseja 

responsabilidade e relevância social. Os dados encontrados por Sales, assim como as 

evidências do estudo de Albino (2014) são sinalizadores  de uma compreensão ampla de 

docência que rompe com as tendências mais tradicionais de ensino e de aprendizagem, 

predominantes na cultura universitária, seja aqueles que associavam diretamente a docência à 

vocação, seja aqueles que consideravam apenas o saber específico e experiência prática como 

a base dos conhecimentos para a docência universitária. 

 Finalizando a categoria dos estudos que envolvem a docência universitária e o 

contexto presencial apresentaremos, a seguir, aqueles relacionados aos referidos temas no 

contexto da educação a distância. 



 

Embora haja uma variedade de publicações que direta ou indiretamente revelem 

aspectos circunscritos no campo da docência, apenas quatro estudos, no intervalo de 2011 a 

2017 apresentaram contribuições sistematizadas sobre a docência na EAD. 

Iniciamos pela pesquisa de Oliveira (2014) que ao investigar o tutor em cursos de 

pedagogia da UAB, centrou sua análise nas características da tutoria e aspectos da 

profissionalização. Os resultados mostram que as funções e as atribuições conferidas ao tutor, 

especialmente ao tutor a distância, caracterizam-se como docência e, para desempenhá-las, o 

tutor mobiliza e constrói um conjunto de saberes docentes, incluindo aqueles necessários ao 

exercício da docência na educação a distância. 

Mais uma vez aparecem dados relativos ao exercício da docência realizado pelo tutor, 

e os aspectos da profissionalidade na EAD, revelam que embora exerça a docência, o tutor 

não tem sido acompanhado do devido reconhecimento do papel docente que desempenha, 

tanto no que se refere às condições precárias de trabalho, vínculo institucional e remuneração 

a que está submetido, quanto à falta de autonomia e participação no desenvolvimento das 

disciplinas. O estudo revela ainda que essas condições adversas e precárias, juntamente com a 

questão da formação para a docência, comprometem a construção da identidade profissional 

e, consequentemente, a profissionalização do tutor. 

Prosseguindo nas discussões encontradas, o estudo de Medeiros (2016) objetivou 

contribuir para o debate acerca da formação inicial de professores através da Educação a 

Distância (EAD), a partir da produção de sentidos de docência que tem orientado a prática dos 

formadores no Curso de Licenciatura em Pedagogia. A pesquisa evidenciou que os sentidos 

atribuídos à docência na EAD estão relacionadas às limitações estruturais, impostas pelo 

modelo de EAD implantado na formação, e não à modalidade em si. A pesquisa permite, 

ainda, observar que os sentidos de docência produzidos no cenário contemporâneo explicitam 

tensões presentes, tanto na modalidade de ensino presencial quanto na EAD.  

Medeiros (2016) aponta ainda que traçar linhas divisórias entre as duas modalidades 

pode não contribuir para o entendimento da docência e da formação docente. Nesse sentido, a 

pertinência da pesquisa é confirmada para entender as especificidades e as aproximações e 

distanciamentos entre os sentidos atribuídos a docência em licenciaturas de diferentes áreas. 

Para a referida autora, a utilização da EAD, como alternativa para a formação inicial de 

docentes, embora amplamente estimulada pelas políticas públicas vigentes, não constitui 

consenso entre as diversas instâncias formativas e tem gerado tensões adicionais.  

Outra contribuição foi a tese de doutorado de Gomes (2015)  que tratou das questões 

sobre a profissionalidade do tutor na UAB. O Estudo aponta índices afirmativos que 

colaboram para reforçar a profissionalização desse sujeito como professor tutor. São 



 

apresentados no estudo os descompassos que se dá na oscilação entre reconhecer ou não o 

tutor como professor, já que  as atribuições descritas nos documentos negam o tutor enquanto 

docente. O estudo apontou ainda que o professor tutor atua em uma situação de 

semiinstitucionalização extrema em relação aos demais perfis de atuação UAB, porque ainda 

que desenvolva a mesma carga horária dos demais partícipes e tenham formação acadêmica 

bem próximas, o mesmo recebe como remuneração o menor dos valores de bolsas disponíveis 

na EAD.  

 No que se refere à docência universitária na EAD, na dimensão dos saberes docentes, 

o estudo de SANTOS (2012) buscou analisar quais saberes são mobilizados pelos docentes ao 

desenvolverem práticas pedagógicas na EaD. A análise dos dados apontam para  os saberes 

dos professores como plurais e que conservam saberes da educação presencial, porém 

incorporando aspectos específicos da modalidade a distância. A autora  afirma a existência de 

um paradoxo: ao mesmo tempo em que os saberes estão presentes nas modalidades de ensino 

presencial e a distância, apresentam particularidades no que diz respeito à sua mobilização. 

Este achado também revela que os saberes se aproximam pela sua essência e se distanciam 

pela maneira com que permeiam as práticas pedagógicas. 

 

Considerações Finais 

Na tentativa de encontrar possíveis respostas aos questionamentos mencionados em 

nosso estudo, foi necessário recorrer à literatura clássica envolvendo as perspectivas amplas 

de análise quanto aos aspectos da docência universitária na atualidade. Os estudos 

mencionados não esgotam as discussões, nem representam a totalidade de contribuições 

encontradas no levantamento, mas referem-se aqueles considerados mais relevantes acerca do 

objeto de estudo. 

Entendemos que é cada vez mais complexa a tarefa de compreender a docência 

universitária nas licenciaturas e entender os processos de constituição da identidade de um 

professor. A docência enquanto atividade profissional, revestida de um caráter social e 

político é construída com base nas concepções pessoais e sociais dos professores acerca da 

docência, assim como a partir de  crenças e concepções sobre o papel da educação na 

sociedade e sobre os processos de ensinar e aprender. 

Assim, no campo paradoxal em que a educação superior e a docência se encontram na 

atualidade emergem  crises institucionais de  interesses diversos  e diferentes concepções 

acerca do papel da educação, sendo a docência universitária desafiada a responder de modo 

crítico às exigências impostas à formação dos sujeitos. O principal desafio parece-nos que é 

manter-se protagonista e vigilante, assegurar a autonomia da universidade pública, vincular-se 



 

às demandas do mundo do trabalho, no entanto com o cuidado de não se tornar mera peça de 

um jogo de políticas globalizantes e neoliberais com interesses distanciados da construção de 

conhecimento e de práticas, a favor da humanidade. 
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