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Síntese: Objetivo Geral: O Simpósio Pedagogia Universitária: entre a investigação e o 

assessoramento se propõe a gerar um espaço onde se apresentam as linhas teóricas que têm 

orientado as práticas nesse campo, envolvendo tanto o ensino e a formação docente como a 

investigação e o assessoramento pedagógico. As proposições das autoras têm a pretensão de: a) 

Considerar, no contexto da instituição universitária, os referentes sócio históricos que 

favoreceram os processos de construção da pedagogia universitária, em especial na Ibero 

América; b) Favorecer a análise de práticas próprias do campo, identificando as inovações na 

dinâmica da aula universitária. Fundamentação: as universidades latino-americanas, desde a 

metade do século XX vêm desenvolvendo ações orientadas para a melhoria do ensino superior, 

centradas, especialmente, na formação de seus professores, orientação aos estudantes e, em 

alguma medida no assessoramento pedagógico. A análise das práticas, suas inovações e 

problemáticas no contexto da aula tem sido relevante na constituição do campo da didática e da 

pedagogia universitária. É importante reconhecer que estes processos, atualmente, 

acompanham os desafios da instituição universitária e são muitas as pressões recebidas dos 

diferentes setores da sociedade. A incerteza e os questionamentos em termos da eficácia, 

eficiência e da qualidade faz com que esta Instituição precise se debruçar sobre suas práticas e 

objetivos, tendo em vista não perder a sua pertinência, fazendo uma especial projeção para o 

futuro. O campo da pedagogia universitária vem sendo impactado por esta problemática, 

gerando linhas de pesquisa que intentam a compreensão do fenômeno e gerando um importante 

desenvolvimento de conhecimentos na área. Consideramos que este Simpósio pode ser um 

espaço fértil para o debate das questões mencionadas, incluindo avanços e necessidades de 

analisar as demandas na área. Antecedentes: a proposta deste simpósio se assenta em um 

trabalho que se vem realizando desde várias décadas – incluindo diversas equipes – docentes, 

investigadores e assessores pedagógicos universitários preocupados com a problemática do 

ensino superior, que pertencem a distintas Redes no âmbito latino-americano que convergem 

em termos de interesse e trabalhos conjuntos. Entres as Redes mencionamos a RIES (Rede Sul 

brasileira de Investigadores da Educação Superior), a REDAPES (Red Argentina de Pós Grados 

em Educación Superior) e a REDAPU (Red de Assessores pedagógicos universitários). Através 

delas pesquisadores tem integrado Projetos de Investigação Internacional, com apoio da 

CAPES e CeCyt. Esse processo vem ampliando as parcerias com pesquisadores de 

universidades brasileiras, uruguaias, argentinas e costarriquenhas que consolidam relações 

através de estudos conjuntos, formação de estudantes de pós-graduação, participação conjunta 

em eventos e publicações partilhadas. Do grupo da UBA/UNTREF a expectativa é o aporte da 

significativa experiência no campo da formação pedagógica dos docentes universitários, 

incluindo as investigações realizadas com e sobre o trabalho das assessorias pedagógicas. O 

aporte da UNESP/Rio Claro traz a importância da \implantação e consolidação de uma Linha 

de Pesquisa sobre a Pedagogia Universitária no PPG Educação, daquela IES, analisando a 

contribuição das teses produzidas na área. Da UFMG vem a reflexão sobre a experiência do 

Projeto GIZ implantado na Universidade após o REUNI que, há quase uma década propõem e 

desenvolve ações de formação docente e assessoria pedagógica. E de parte da UFP el, uma 
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análise das estratégias de assessoramento pedagógico universitário e a compreensão de 

formação docente que as sustentam com as repercussões para as práticas atuais. 
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Introducción 

La formación de las prácticas docentes en el campo de la salud se enmarcan en la 

situación contextual histórica y actual de la Universidad argentina y su relación con  la 

conformación del campo de la Didáctica Universitarias y la Pedagogía. Esta ponencia presenta 

parte de los hallazgos encontrados en la investigación desarrollada por el equipo del Programa 

“Estudios sobre el aula Universitaria”6, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Educación de FFyL- UBA, centrada en el análisis de los procesos didácticos propios de la 

enseñanza de la profesión en el área de las Ciencias de la Salud, en este caso referida a la 

formación de profesionales en el ámbito de la carrera de Fonoaudiología. Se trata de la 

investigación  La formación de estudiantes de grado en la UBA: la enseñanza de aprendizajes 

complejos y su relación con la práctica profesional. 

En Argentina el interés por las prácticas que desarrolla un docente en la universidad 

antecede por varias décadas a las políticas que asocian mecánicamente el mejoramiento de la 

educación universitaria a los procesos de acreditación y evaluación de instituciones y carreras, 

implementados en las últimas décadas en el contexto mundial. 

Ese interés se manifiesta en la actualidad a través de la investigación y el desarrollo de 

acciones institucionales que principalmente estudian las prácticas del docente alrededor a la 

enseñanza en la universidad, los programas de posgrado en la materia y el rol que cumplen las 

asesorías pedagógicas como profesión de ayuda. Esto implica ahondar la mirada en el campo 

común, y a la vez diverso, de la Didáctica Universitaria. Y a la vez reflexionar sobre la situación 

en que los embates del renacido neoliberalismo en América Latina hacen a nuestra institución 

depositaria de las repercusiones de la implantación de proyectos que descalifican el papel del 
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Estado en educación, que descreen de la política, de los derechos y de las soluciones colectivas 

a los problemas de las personas y de la sociedad.  

La situación de las universidades argentinas es una muestra de estos embates frente a 

los cuales la comunidad universitaria ha tomado decisiones drásticas a lo largo de todo este año 

en aras de seguir sosteniendo los principios gestados por la Reforma Universitaria de 1918 y 

cuyo cumplimiento está  amenazado, entre otros factores,  por la falta de financiamiento debido 

a los recortes presupuestarios realizados. 

 

Marco teórico: 

Desde nuestra postura crítica ante los problemas del aula universitaria consideramos que 

una Didáctica de este  nivel aborda esos problemas desde una mirada multidimensionada donde 

interviene lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo subjetivo; una mirada  donde el 

contexto se define en función del  contenido disciplinar y profesional altamente especializado, 

pero especialmente por las condiciones del  entorno social institucional (FERNANDEZ, 1994), 

y de los sujetos que enseñan y aprenden, de las relaciones que se generan; donde las decisiones 

que tome el docente (en materia de enseñanza, evaluación, propuestas curriculares) sean 

expresión de los fundamentos  que las sostienen; donde se reconoce la importancia en el 

aprendizaje de una relación dialéctica entre la teoría y la práctica tanto en la construcción 

genuina de todo conocimiento como en lo relativo a las habilidades específicas de la profesión  

(LUCARELLI, 2009); donde la construcción de conocimientos didácticos se dé sobre la base 

de la elaboración sistemática del análisis de experiencias de enseñanza y de aprendizaje y en 

búsqueda de una intervención eficiente (CANDAU, 1995), es decir apropiada a la situación que 

allí se vive. 

Desde la investigación hemos avanzado también en la comprensión de las experiencias 

de los docentes que emprenden caminos alternativos en la enseñanza universitaria 

(LUCARELLI, 2007, 2009). En esta misma Universidad hemosdesarrollado investigaciones 

con centro en este eje. Desde hace años con el equipo de Estudios sobre el aula universitaria de 

la Universidad de Buenos Aires y últimamente también desde la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero estamos indagando sobre esa temática encuadrada específicamente en esas prácticas 

de enseñanza alternativas a lo habitual que se desarrollan alrededor del eje teoría-práctica en el 

campo de las Ciencias de la Salud. Los primeros estudios fueron analizando cátedras de las 

Carrerasde Odontología y Medicina y más recientemente trabajamos con foco en las 

Licenciaturas de Nutrición y Fonoaudiología, tradicionalmente denominadas “carreras 

conexas”. 



La formación en la profesión de destino ha sido preocupación de interés en estas líneas 

de investigación. En este sentido, la profesión, junto al contenido disciplinar específico, se 

constituyen en los otros estructurantes que hacen a la delimitación de las prácticas del enseñar 

y aprender. Gómez Campo y Tenti Fanfani, (1993), señalan que al ser la profesión un campo, 

significa que marca límites y el proceso de profesionalización consiste en hacer que estos 

límites sean efectivos, indicando quien está dentro del campo y quién no. Desde este ángulo se 

la entiende en el sentido bourdiniano del concepto (BOURDIEU,2000); esto es como un campo 

estructurado de tensiones políticas, en el que las prácticas profesionales se construyen 

históricamente, y como tal se manifiestan en el currículum y en la vida cotidiana del aula. Por 

otro lado, esta mirada contextualizada acerca de la enseñanza hace al reconocimiento de la 

especificidad de los problemas que se presentan al interior de cada campo disciplinar 

profesional de formación, dado el lugar relevante del contenido a enseñar como componente de 

ese contexto 

Una categoría central en la investigación e la que atañe a la relación entre la teoría y la 

práctica. Esta es considerada, dentro nuestra perspectiva fundamentada crítica de la Didáctica 

Universitaria, como un núcleo importante de la enseñanza en su posibilidad de propiciar la 

construcción de aprendizajes genuinos y significativos en los estudiante, y, particularmente de 

orientar a la formación de las habilidades propias de la práctica profesional (LUCARELLI, 

2009). En relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje es conveniente recordar que la 

relación entre lo teórico y lo práctico es concebida de diferente forma según en qué perspectiva 

se posicione para el análisis (LUCARELLI, 2007, 2009).  En la perspectiva 

didácticainstrumentaltecnicista, basada en principios epistemológicos positivistas, propios de 

la ciencia moderna (DA CUNHA, 2009) se sostiene una posición dicotómica al visualizar de 

manera estática y compartimentalizada el papel que juegan la teoría y la práctica en la 

configuración del objeto y en el acceso al conocimiento. Se las concibe como esferas 

independientes con diferente valoración y reconocimiento, y con apenas una mínima relación 

secuencial y aplicacionista. De hecho, los momentos para la práctica sirven en general para la 

aplicación de lo trabajado teóricamente. En la dimensión pedagógica entender la práctica 

solamente en relación con la teoría, significa relegarla a cumplir un    papel marcado solamente 

por lo urgente, lo particular en el trabajo cotidiano, a la vez que se homologa la teoría como aquello 

universal, fuera de tiempo y contexto (CARR y KEMMIS, 1988). 

En contraposición con esta mirada, la perspectiva fundamentada crítica en función de 

sus raíces epistemológicas, concibe la relación entre ambas esferas del conocimiento como de 

carácter dialéctico: ambos términos, teoría y práctica, así relacionados, se sintetizan en la praxis 

y se manifiestan como modo específico de ser del hombre (KOSIK 1967). En esta dimensión 



epistemológica, la praxis muestra al conocimiento no como contemplación sino como 

apropiación del mundo; el hombre toma contacto con él a través de la práctica y conoce en la 

medida que crea. En el terreno pedagógico la superación de este pensamiento dicotómico e 

inmutable (CARR, 1996) permite nuevamente pensar en cómo articular teoría y práctica sin 

negar una la importancia de la otra: la praxis, como forma de acción reflexiva, puede 

transformar la teoría que la rige, pues ambas están sometidas al cambio (LUCARELLI, 2009). 

En las actividades del aula universitaria la articulación se expresa a través de modalidades 

didácticas particulares que suponen distinto nivel de complejidad en el dinamismo de ese 

relacionamiento. Así se dan formas de un grado bajo de orientación hacia un aprendizaje 

significativo, como pueden ser la ejemplificación y la ejercitación en el desarrollo de una clase, 

hasta otras en que las actividades implican una articulación imbricada entre lo teórico y lo 

práctico, dando lugar a procesos más complejos y autónomos por parte del estudiante en la 

construcción del conocimiento. Algunas de estas formas son la   resolución de problemas o de 

casos, la producción, el trabajo crítico, el trabajo en terreno o en el puesto de trabajo. 

 

Metodología 

El estudio se desarrolló a través de una estructura metodológica de generación 

conceptual (SIRVENT y RIGAL, 2017) o cualitativa, que como tal, busca la comprensión 

profunda del hecho en estudio, utilizando como técnicas de recolección de información 

empírica, las entrevistas en profundidad a decisores de la facultad y de la carrera, asesora 

pedagógica y integrantes de la cátedra;  los cuestionarios a estudiantes; el análisis de material 

documental (en especial los  referidos a propuestas curriculares) y, fundamentalmente, la 

observación de clases en las cátedras en estudio. La información así recabada fue sometida a 

un proceso deanálisis individual y colectivo (por parte de los investigadores) y a un proceso de 

triangulación de los datos, provenientes de las distintas fuentes, entre sí. La metodología 

diseñada implicó también instancias participativas en algunos de los momentos claves de la 

investigación, tales como los iniciales, con fuerte presencia de la asesoría pedagógica, la 

dirección de la carrera y de la conducción de la cátedra, y el momento de elaboración de las 

conclusiones, que fueron discutidas con estos actores con propósitos también de 

retroalimentación. 

 

Resultados 

Los resultados de la investigación para este Simposio se refiere a una de la dimensiones 

de la situación didáctica como es la articulación teoría-práctica en dos asignaturas de la Carrera 

de Fonoaudiología: Terapéutica del LenguajeII (del 5to. año de la carrera), y Adquisición de la 



lengua materna (del 3er. año de la carrera),estudiadas en el contexto general de la carrera y en 

la configuración histórica de su inserción institucional y su objeto de estudio (FINKELSTEIN, 

2017). 

En las cátedras estudiadas, desde la organización horaria del trabajo académico, la 

tradicional estructuración del tiempo de las clases entre momentos teóricos y momentos 

prácticos se resuelve a través de una instancia única: las clases son, en lo formal, teórico-

prácticas, si bien esto no deriva, necesariamente en un encuadre dialéctico notorio y complejo 

de la relación.  

En este sentido se advierte que enambas cátedras se trabaja, predominantemente, con 

formas de menor grado de complejidad: la ejemplificación y la ejercitación. En el primer caso 

se observaron muchas situaciones de clases centradas en la exposición en las que docente brinda 

ejemplos con la intención de ilustrar, con situaciones prácticas, lo trabajado teóricamente. Los 

docentes refieren a su propia actuaciónprofesional como fonoaudiólogos como vía de 

acercamiento gradual de los alumnos a lo que será su futura profesión. Las respuestas al 

cuestionario aplicado a estudiantes de Adquisición de la Lengua Materna, triangulado con los 

datos provenientes de las observaciones, también permiten identificar la presencia de este tipo 

de articulación en las clases. Así expresan algunos que advierten que la relación entre lo teórico 

y lo práctico, en cuanto a la primera vía de articulación mencionada anteriormente como proceso 

genuino de gestación de aprendizajes significativos al señalar 

nos muestran ejemplos para comprender mejor la materia; 

nos explican de manera paciente cuando no se entiende el tema…mediante ejemplos 

La otra modalidad de relación caracterizada por la baja complejidad en lo que a actividad 

cognitiva se refiere, la ejercitación, está presente en las clases de ambas cátedras, la 

ejercitación; son situaciones, observadas especialmente en el caso de Terapéutica del Lenguaje, 

en las que el docente plantea ejercicios y los resuelve. 

A la vez en esta cátedra se han identificado situaciones que manifiestan mayor 

articulación entre teoría y práctica estando el foco está en el análisis de un caso real (es decir, 

de la práctica profesional del docente con un paciente en ambiente real: la institución 

hospitalaria). Son situaciones en las que el docente intenta promover el razonamiento clínico 

de los estudiantes, poniéndolos en situación de la futura práctica profesional para que puedan 

ellos mismos proyectarse como profesionales actuando frente a un caso de esas características. 

En el caso de Adquisición de la Lengua Materna, según los estudiantes al preguntársele 

“Observas que la cátedra relaciona lo que sucede en los momentos teóricos con lo que sucede 

en los prácticos?” consideran que esa relación se da;  si se considera el conjunto de respuestas 

que encuentran articulación entre lo que acontece entre ambos momentos en forma total ( 69, 



44%) o a veces (13,88%), se observa que una gran mayoría (más de las cuatro quintas parte de 

los estudiantes) percibe que la cátedra hace ese tipo de relaciones en el desarrollo de la 

asignatura.     

En esta misma materia, en lo referente a la presencia en el desarrollo de   la segunda vía 

de articulación mencionada más arriba (la articulación teoría-práctica como vía para formación 

en las habilidades y competencias de la profesión) puede afirmarse que se enfatiza la 

observación considerada como contenido a enseñar y aprender. Así dicen los estudiantes: 

se nos insta a realizar observaciones a niños de distintas edades para poner en práctica 

y realmente aprender lo estudiado teóricamente  

[se nos asignaba la] realización de un trabajo de observación de niños cada 15 días 

donde debíamos relacionarlo con la teoría dada 

La actividad se concreta a través de una secuencia que parte de la observación de videos 

aportados por los docentes, los cuales en general, versan sobre sus propias actividades clínicas 

y son, guiados por ellos, analizados conjuntamente con los estudiantes; se continúa con trabajos 

hechos por los estudiantes  en forma grupal– supervisados y evaluados por los docentes –en 

donde realizan observaciones de niños y análisis de las mismas de acuerdo a diversas consignas 

(Observación de un niño de hasta 12 meses-Nivel Prelingüístico, Observación del Primer Nivel 

Lingúístico, soliloquio, Lectoescritura), test (Tests de screening).    

En los cuestionarios los estudiantes refieren actividades suponen la articulación entre lo 

teórico y lo práctico orientada al logro de competencias profesionales, destacando, como 

modalidad de mayor complejidad, a la producción; así dicen 

 …la parte práctica está en la propuesta de trabajo que involucra observaciones; 

tenemos clases teóricas y prácticas donde debemos realizar trabajos poniendo en juego 

lo que aprendimos en clase. 

En esta misma línea de análisis, se pudo detectar que esta cátedra, como estrategia de 

evaluación, desarrolla ateneos donde los estudiantes, en grupo, presentan un trabajo centrado 

en el análisis de un caso seleccionado por ellos, fundamentándolo en los conceptos teóricos 

abordados a lo largo de todo el cuatrimestre. Se trata de una actividad de producción de un 

informe sobre la base de la observación de un niño en los diversos aspectos fonoaudiológicos, 

de acuerdo a la categorización presentada precedentemente. En palabras de BOREL y MALET 

el ateneo es “…una práctica habitual en el ámbito hospitalario de las ciencias de la salud, cuya 

implementación intenta constituirse en una instancia de formación, intercambio y discusión 

sobre los casos clínicos (2010, p.2). A la vez las autoras reconocen al ateneo ”… como una 

estrategia integradora de la teoría y la práctica, formulada en cierta forma desde una visión 

reflexiva, “reparadora”, ampliatoria, justificativa, de las prácticas realizadas” ( 2010, p.4). 



En la cátedra de Fonoaudiología en cuestión, como instancia previa a la realización del 

ateneo los estudiantes se organizan en grupos y deben hacer observaciones de niños que realicen 

una actividad concreta estipulada en la consigna de trabajo. En el ateneo presentan un video y 

el análisis correspondiente a la situación, debiendo además entregar un informe escrito que, al 

igual que los trabajos prácticos, debe ser aprobado. En el año en que se realizaron las 

observaciones los estudiantes debían trabajar dos tipos de situaciones con los niños: de conflicto 

y de colaboración mediatizadas por el lenguaje o de narración y renarración. Luego cada grupo 

explicaba acerca del contexto en que se había desarrollado la actividad propuesta y analizaba 

la situación ante sus compañeros y a sus profesoras.  A su vez los docentes realizaban 

devoluciones escritas y en forma oral al momento de la presentación; en caso de ser necesario, 

los trabajos debían ser reformulados para su aprobación. 

En síntesis, los ateneos se manifiestan como espacios propiciadores de nuevas formas 

de evaluación pero a la vez se constituyen como instancias formativas en la profesión dado que 

representan una oportunidad para resolución de situaciones problemáticas presentadas en los 

casos. En este sentido se manifiestan como vía de articulación dinámicateoría-práctica en 

cuanto a la formación en las habilidades propias de la profesión fonoaudiológica 

(LUCARELLI, 2009). 

 

Consideraciones finales 

En un ángulo más general, la investigación permitió avanzar en el conocimiento de la 

conformación de la profesión académica en el área de Salud. Puede advertirse que en el 

desarrollo histórico del campo profesional de este  área, hegemonizado por siglos por la práctica 

médica,  la Fonoaudiología es uno de los casos de conformación cercana en el tiempo;  de tal 

manera, sus realizaciones pueden ser consideradas como expresión de una práctica emergente 

en ese campo (DÍAZ BARRIGA, 1995, FOLLARI Y BERRUEZO, 1981) en tensión con las 

prácticas dominantes del campo,  propias de la Medicina. Esta tensión se traslada al campo de 

la formación en el sentido que las expresiones pedagógicas y didácticas de la Fonoaudiología 

van reflejando la búsqueda de modelos y estilos docentes que le posibiliten la concreción de su 

propia identidad. Los símbolos de prestigio históricamente construidos en el campo de la 

Medicina marcan formas curriculares y didácticas  de enseñanza y evaluación propias de un 

currículum de colección, y en las que ser docente competente significa dominar el 

conocimiento: enseñar es transmitir conocimientos a través de la palabra del profesor y de los 

recursos tecnológicos (DA CUNHA y LEITE, 1996). Este modelo caracteriza de manera global 

al campo, y las nuevas profesiones, como la Fonoaudiología, construyen su propio camino 



teniendo este referente como telón de fondo e intentando a la vez salir de él a través nuevas 

formas de enseñanza que conformen el trayecto formativo. 
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A busca pela formação continuada de professores que atuam no contexto superior é um 

indicativo importante de que esta temática necessita ser considerada e apontada como política 

institucional nos Institutos de Ensino Superior (IES). A qualidade da docência é condição 

primeira para que os futuros profissionais (licenciados e bacharéis) adentrem os espaços de 

intervenção com ampla formação científica, histórica, contextual e ética. Os cursos de Ensino 

Superior vêm sofrendo inúmeras transformações no que tange as novas exigências das leis e 

diretrizes curriculares, aonde as propostas vão desde reestruturação de cursos até a possibilidade 

de o trabalho docente ser por competências. A ênfase da discussão tem estado centrada, em 

grande parte, na restruturação de cursos atendendo as diretrizes curriculares nacionais e ou dos 

conselhos estaduais, mas sem uma discussão mais ampla acerca do que tange o entendimento 

das inovações curriculares desvinculadas das inovações pedagógicas.  

Esse descompasso pode vir a gerar ações que na verdade não vão contribuir para a 

melhor organização curricular, para a formação e muito menos para uma ressignificação do 

trabalho docente que precisará apreender uma efetiva prática pedagógica interdisciplinar. Fora 

isso, a dimensão pedagógica do trabalho docente acaba ficando pormenorizada no interior do 

próprio curso pautado no modelo de racionalidade técnica ainda pautada na disciplinaridade 

dos conhecimentos  e na ideia de que os conhecimentos precisam ser passados e avaliados na 

lógica de que é o docente o detentor do conhecimento e o aluno alguém que deverá recebê-lo e 

reproduzido de forma mais próxima da lógica formativa do professor. 

O modelo de racionalidade técnica não contempla, satisfatoriamente, a complexidade 

da sala de aula, torna-se necessário apontarmos novos caminhos para o ensino, que passa pela 

redefinição do trabalho pedagógico do professor formador no que tange o conhecimento, a 

análise e a reflexão dos diferentes saberes da sua profissão. Como também, trazermos a tona a 

necessidade urgente dos IES entenderem, assumirem e adotarem a pedagogia universitária 

como campo de intervenção e construção de saberes profissionais para gestores, docentes e 

funcionários de forma que sejam articulados âmbitos referentes a gestão universitária, a 

organização do trabalho pedagógico, os espaços formativos da formação de professores 



universitários e a valoração das diferentes linguagens dando voz e vez aos sujeitos 

historicamente situados. 

Pouco se sabe sobre a organização prática do trabalho educativo do professor, do que é 

uma sala de aula, de como o professor gerencia os problemas que surgem no cotidiano de sua 

atuação profissional, que relações o professor estabelece entre os saberes disciplinares, 

pedagógicos, curriculares, e os saberes experienciais. E as suas concepções sobre o ensino, 

aluno, o espaço de sala de aula, e a avaliação.  

Nesse sentido, voltamo-nos à discussão da formação docente que, em diferentes cursos, 

está sendo repensada, buscando reconhecer – prioritariamente - o processo de formação como 

ação vital de construção de si próprio. Nesta, os diversos polos de identificação interdependem-

se, extrapolando aquela ideia restrita de formação apenas como atitude de aprendizagem, 

situada em tempos e espaços limitados e precisos. 

Em todos os níveis educacionais a figura do professor está presente, desde as séries 

iniciais até o ensino superior por isso, a pedagogia universitária, um campo epistemológico 

recente no Brasil que busca trazer contribuições nas práticas pedagógicas docentes 

universitárias, é fundamental na pesquisa acerca da profissionalização da docência enquanto 

campo profissional e no investimento à formação destes profissionais na universidade. 

A docência como afirma Cunha (2006) é uma atividade complexa, pois envolve uma 

quantidade de saberes necessários para o exercício profissional. No caso da profissão professor, 

este profissional precisará desenvolver saberes profissionais específicos chamados de saberes 

docentes, que são necessários para que o professor possa desenvolver com mais competência o 

ato de ensinar numa perspectiva em que ensinar não se configura apenas pela ação de 

transmissão de conhecimento.  

Ao analisar o contexto universitário e as habilidades necessárias para ser um professor, 

nos indagamos sobre o desafio de ser professor na atualidade, onde podemos perceber uma crise 

de identidade do professor diante da mercantilização dos diversos níveis do ensino. A docência 

é uma profissão complexa, cheia de desafios e dilemas, exigindo do professor inúmeros saberes 

provenientes da profissão professor. No nosso ponto de vista, isso acaba por ser um grande 

problema como já apontado por Cunha (2010) haja vista inclusive, que muitos desses 

profissionais ingressam como docentes nas universidades não tendo nenhuma formação e 

preparação didático-pedagógica para exercer a docência universitária.  

A profissão docente precisa ter qualidade para que o processo de ensino e aprendizagem 

se efetue, já que o professor é parte importante do processo. Outro grande desafio está em 

articular o ensino, a pesquisa e a extensão. A maioria dos docentes é escolhida pela sua 

habilidade em pesquisa, onde é levado em conta, em muitos casos, apenas suas produções e não 



sua ação profissional como professor, situação que causa desequilíbrio ao exercer a função do 

docente pois muitos focam as pesquisas e deixam para segundo plano a qualidade do ensino e 

da extensão.   

Nessa direção, Cunha e Azevedo (2011; p. 564) afirmam que “A profissão docente, no 

âmbito universitário, foi atingida por forças que ratificaram sua condição de isolamento 

favorecendo os projetos individuais sobre as demandas coletivas”. Para a construção da 

identidade da docência como profissão, é indispensável a sua significação social, o professor 

tem que ter claro o seu papel como interventor social, como um mediador entre o conhecimento 

e o aluno. O professor muitas vezes é que vai orientar o aluno na forma pelo qual ele vai 

encaminhar o saber adquirido na universidade, além de algumas vezes influenciar o 

encaminhamento do futuro profissional dentro da sociedade. É ele que pode marcar a diferença 

entre o conhecimento e a informação.  

Um bom professor precisa constantemente refletir para que serve o conhecimento e 

como aplicá-lo em contextos diversos dos quais estão inseridos os alunos. Porém o que temos 

visto com frequência é que cada vez mais há escassez dessa reflexão, e em vez de busca de 

alternativas para a superação dos desafios da atualidade do ensino, ocorre o mergulho na 

acomodação reforçando a efetivação da ideia errônea de que se há produção isso se caracteriza 

como sinônimo de qualidade em todos os âmbitos que envolvem a carreira do docente 

universitário. A qualidade do ensino superior está envolvida com a seriedade com que a 

docência é exercida, temos hoje um contexto universitário com constantes mudanças que influi 

diretamente na prática pedagógica, sofrendo influências do contexto universitário. A 

universidade vista como espaço do saber, tem perdido essa característica central: espaço 

formativo e educativo que poderia contribuir para a formação integral do cidadão.  

Essa mudança traz consigo consequências que afetam todos os âmbitos do espaço 

universitário inclusive o trabalho dos docentes.  A valorização da pesquisa em detrimento das 

outras ações profissionais do professor universitário imputa uma outra lógica. Uma lógica muito 

mais mercadológica de atender um determinado mercado do que de apreensão de 

conhecimentos, divisas de conhecimentos e avanços científicos tecnológicos.  

Algumas universidades brasileiras vêm investindo no campo da pedagogia universitária, 

em forma, principalmente, de núcleos de apoio pedagógico e de programas de formação 

continuada oferecidos aos docentes. Para tanto, recorrem a professores da área da educação que 

têm a prática pedagógica e a formação de professores como objeto de estudo. Ainda que 

reconhecendo a importância dessa intervenção, em geral ela se dá de forma tópica, casual, e 

não como uma atividade profissional mais intensa e articuladora dos lugares/territórios de 



formação. Essa condição concorre e justifica a fragilidade institucional dessas iniciativas que, 

também, raramente, vêm acompanhadas de pesquisa. 

A pesquisa de Carrasco (2016) junto a Centros de Formação Pedagógica de 

universidades públicas do Estado de São Paulo, pontua essa realidade ao constatar que, apesar 

de as concepções de ensino e aprendizagem dos centros virem ao encontro de uma formação 

emancipatória junto aos docentes universitários, ainda necessitam de avanços no que tange ao 

envolvimento desse docente. Diz que é possível alcançar estes avanços, no entanto seria 

necessário rever os encaminhamentos do trabalho desenvolvido nesses centros, no sentido de 

que as formações venham ao encontro dos anseios dos docentes em cada local. Que leve em 

consideração a cultura própria de cada área de atuação, de cada localidade; que se abra a ouvir 

as necessidades postas e os elementos emergentes, para que proponha o algo a mais aos que 

participarem do processo. “Menos formações pontuais, com receitas de boas atuações docentes, 

ou transmissão de conhecimento pedagógico e mais diálogo. Que seja partilha, seja troca de 

saberes entre profissionais que possuem o mesmo objetivo” (CARRASCO, 2016, p. 179).  

No contexto universitário, assinalado por tensões e diversas 

representaçõesinstitucionais,a assessoria pedagógica universitária se faz presente como um dos 

recursos possíveis aos que a Instituição pode acudir para empreender processos de 

transformação no campo do ensino. É possível sustentar que “a eficiência de uma instituição 

educativa se mede especificamente pelo grau em que é capaz de produzir mudanças no 

comportamento dos indivíduos que são colocados ou se põe a seu cargo” (FERNÁNDEZ, 1982, 

p. 54). Nestes processos o assessor pedagógico pode jogar um papel de significação, na medida 

em que logre se despojar da imagem onipotente de que muitas vezes se investe (ou é investido) 

e se inclua junto aos docentes como copartícipe dessas mudanças.  

Requer que se aprofunde o conceito de uma didática universitária que, no dizer de 

Lucarelli (2000), tem como 

(...) objetivo a análise do que acontece na aula universitária, 

estudando onde o processo de ensino que um docente ou uma 

equipe organiza em relação com as aprendizagens dos estudantes 

e em função de um conteúdo científico, tecnológico ou artístico, 

altamente especializado e orientado para a formação de uma 

profissão (LUCARELLI, 2000, p. 36). 

A condição da didática universitária impõe assumir a condição epistemológica da 

pesquisa no ensino. Ela é que, no espaço da aula, revela a condição da indissociabilidade com 

a pesquisa e a extensão que precisa estar centrada no estudante, no seu protagonismo em torno 

do conhecimento.  Essa possibilidade, também, exige saberes específicos da docência que 



propiciem que os alunos se mobilizem para as aprendizagens. Requer, ainda, uma competência 

no campo curricular, pois as decisões tomadas nesse âmbito são fulcrais na organização dos 

saberes e das experiências de formação. 

De maneira geral, é possível observar que a formação exigida para os docentes 

universitários tem sido restrita ao conhecimento específico da disciplina a ser ensinada.Sendo 

esse um conhecimento prático, decorrente do exercício profissional, ou um conhecimento 

teórico, oriundo do exercício acadêmico. Pouco ou nada tem sido exigido dos docentes em 

termos pedagógicos. Nessa direção, podemos inferir que a graduação tem sido mantida por 

docentes titulados, cada vez mais jovens na carreira docente, que possuem expressiva bagagem 

de conhecimentos específicos, porém, com pouca preparação pedagógica.  

Entendemos que a atividade de ensino exige conhecimentos teóricos e práticos que não 

se identificam com os conhecimentos das disciplinas que ensinam. Para ensinar, o domínio do 

conhecimento específico é condição necessária, mas não suficiente. Sem desconsiderar a 

importância da formação investigativa na trajetória dos jovens doutores que ingressam 

atualmente na universidade, é importante considerar as condições que eles têm de compreender 

propostas curriculares que incluam processos de ensinar e aprender com bases consistentes.  

De qualquer forma, as funções de docência e de pesquisa precisam de formação. A 

incorporação ao mundo da pesquisa, na maior parte das vezes, ocorre em um contexto mais 

específico e regulado. Zabalza (2004, p. 155) argumenta que “as competências e qualidades 

profissionais para o ensino e para a pesquisa são diferentes” e essa posição é compartilhada 

com muitos outros pesquisadores. Essa exigência se torna mais complexa ao considerarmos que 

são os coletivos docentes que desenham e decidem sobre os currículos, ampliando o impacto 

de suas concepções, raramente alicerçadas em conhecimentos teóricos do campo da educação. 

As reflexões aqui realizadas têm mobilizado algumas iniciativas institucionais. 

Defendemos que a responsabilidade pelo sucesso dos processos de ensinar e aprender precisa 

extrapolar a visão tradicional de responsabilidade individual do professor. Entendemos que essa 

condição faz parte das metas institucionais, que precisam atuar em consonância com as políticas 

públicas mais amplas.  

Assim, pesquisas se fazem absolutamente necessárias no âmbito universitário pois urge 

que seja institucionalizada uma cultura que promova nos programas de pós-graduação 

disciplinas voltadas à docência e a ação profissional dos professores universitários; linhas de 

pesquisas que promovam pesquisas que possam vir a contribuir para a formação dos professores 

universitários tanto na formação inicial enquanto pesquisadores redimensionando de fato a 

identidade dos professores universitários como professores pesquisadores e por outro possam 

promover formação continua frente o exercício da construção  identitária docente nos IES. 



No contexto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 

campus de Rio Claro, dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação, é oferecida a 

disciplina intitulada “Contexto Universitário e a Formação para a Docência” onde todos os 

estudantes matriculados nos diferentes programas da pós-graduação podem se matricular na 

disciplina, fora estar aberta também, para todos os alunos de programas de outros campi e outras 

universidades. 

Fora isso, temos conseguido desenvolver pesquisas de Iniciação cientifica, TCC, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que tratam da temática da Pedagogia 

Universitária tais como: 

 Anderson de Lima na pesquisa de doutorado, onde vem analisando a prática pedagógica 

de professores que adotam a metodologia ativa e refletindo sobre o enorme desafio de 

correlacioná-la a uma avaliação processual; 

 Ligia Bueno Zangali Carrasco que nos convida a refletir como os espaços de assessorias 

se constituem via ação dos profissionais que lá atuam. Assim como pesquisou também 

os espaços institucionais de formação docente na UNESP, UNICAMP e USP em sua 

dissertação de mestrado; 

 Stella de Mello Silva com o seu “Diários de uma pai(chão)”: discutindo Espaço, Lugar 

e Território num Grupo de Pesquisa em construção, que analisa como um grupo de 

pesquisa pode contribuir para a formação do cientista, do homem, do profissional 

mediante as interfaces e inter-relações com o conhecimento, mundo, sociedade;  

 Amanda Rezende Costa Xavier. Nos seus estudos de doutorado reflete se há assessoria 

pedagógica universitária, analisando os contextos curriculares da Universidade Nova e 

do Processo de Bolonha. Na pesquisa de mestrado Amanda focou suas análises na 

correlação entre inovação curricular e pedagógica num contexto de curso proveniente 

da Universidade Nova; 

 Ricardo Abdalla Barros no doutorado se depara com os professores universitários dos 

cursos de música mediante o desafio da construção dos saberes docentes num contexto 

em que não se percebem professores, mas instrumentalistas. Outro estudo relevante de 

Ricardo foi a pesquisa acompanhando professores no início de sua profissionalidade 

mediante o impacto da imposição curricular no estado de São Paulo; 

 Rodolfo Ferreira Biazotto. Busca olhar para dentro de si para qualificar sua intervenção 

como professor no exercício da sua profissionalidade; 

 Pâmela Christina Gonçalves de Morais. Na sua pesquisa de mestrado analisa a interface 

entre os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de licenciatura da Unesp Rio Claro e 



a ideia de currículo e formação de professores apontando o quanto essas concepções 

ainda são confusas e errôneas dificultando ainda mais práticas formativas de qualidade; 

 Guilherme Mantovani Duarte de Souza. Analisou as possíveis contribuições dos 

Projetos de Extensão na ação profissional dos Professores Universitários e o quanto esta 

ação ainda é desvalorizada e desrespeitada na atualidade; 

 João Rodolfo Tuckumantel Valim. Pesquisou na sua Iniciação Científica as 

contribuições formativas da disciplina Contexto Universitário e formação para a 

docência nos alunos de vários programas de pós-graduação stricto sensu;   

 Samanta Regina da Silva Andrade. Buscou compreender como os professores do curso 

de geografia enfrentavam os desafios e dilemas no exercício da docência;  

 Mariana Prudenciatto Ortelani. No seu Trabalho de Conclusão de Curso Foi atrás da 

fala dos egressos do curso de geografia visando entender o impacto de um curso 

especialista na atuação dos profissionais que seguiram para a carreira docente e na 

pesquisa de mestrado analisa, na visão dos professores dos cursos de engenharia, as 

contribuições do programa Ciência sem Fronteiras na ressignificação do papel da 

internacionalização para o trabalho do professor universitário. 

Junto a isso foi criado desde 2015, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Pedagogia 

Universitária (GEPPU) que conta atualmente com um conjunto heterogêneo de profissionais e 

estudantes (vinculados ou não a UNESP) das diferentes áreas do conhecimento, apaixonados 

na busca de inúmeras aprendizagens acerca do tema. 

Nos processos de aprendizagem adquiridos até o momento é possível afirmarmos que 

formar-sesupõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações; 

ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e, 

sobretudo, o modo singular como age, reage, interage com os seus contextos.  

Assim, um percurso de vida é um percurso de formação e (trans)formação, 

consequentemente, tais processos de formação consideram a dinâmica em que se vai 

construindo a identidade particular. O processo identitário em que os pesquisadores no Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária (GEPPU) vivenciam passa pela capacidade 

do sujeito exercer a sua atividade profissional, através da busca autônoma de continuar re-

significando os sentimentos, valores e princípios que norteiam e investem a própria carreira. É 

a interconexão recíproca das manifestações da pessoa do pesquisador com os contextos intra e 

interprofissional, valorizando a indissociabilidade do eu, o pessoal e o profissional docente.  

Os resultados da investigação acima referida indicaram que, sendo a universidade o 

espaço indiscutível da formação dos professores da educação superior, nem sempre se constitui 

no lugar para essa formação. Em geral constitui alguns lugares, diluídos em experiências tópicas 



e nem sempre compreendidas na sua significação institucional. O GEPPU busca se constituir 

um grupo que não apenas realiza pesquisa mas, para além disso, percebe a necessidade de 

contribuir para a formação cidadã, humanística e ética do profissional da educação superior.  
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 Neste trabalho proponho um diálogo entre a produção acerca da pedagogia universitária 

e a experiência institucional do Giz–Rede de desenvolvimento de práticas docentes da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), indagando sobre as perspectivas pedagógicas 

que se acena neste contexto.  

 Partimos da compreensão da pedagogia universitária como um campo polissêmico de 

produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos na educação superior. (Cunha, 2004).  

 Reconhecemos que a legitimidade de espaços institucionais de formação dos 

professores universitários tem se afirmado no contexto das universidades públicas brasileiras, 

particularmente, das universidades federais, a partir das política expansão do ensino superior 

nestas instituições. 

 Tais espaços passaram a ser formalizados no âmbito de inúmeras universidades, 

assumindo distintas características e propósitos, mas tendo em comum a preocupação com a 

qualidade do ensino a ser ofertado nessas instituições por meio do desenvolvimento profissional 

dos docentes. 

 Nesse sentido, nos debruçamos sobre documentos institucionais e produções 

acadêmicas sobre o Giz/UFMG, um espaço que vem se consolidando há uma década,com o 

intuito de contextualizar suas características e objetivos, e a partir disso, indagando sobre suas 

perspectivas pedagógicas.  

 Organizamos os textos em três partes, na primeira buscamos tratar das contribuições da 

pedagogia universitária como espaço de produção de referencial teórico-metodológico, em 

seguida, descrevemos a experiência do Giz/UFMG e, por fim, apresentamos nossas análises e 

considerações finais. 

 

Pedagogia universitária como referencial teórico-metodológico na análise de 

experiências de formação e desenvolvimento profissional docente 

 No contexto latino-americano o campo da pedagogia universitária tem se desenvolvido 

por meio de estudos, pesquisas e intervenções sobre os saberes e as práticas docentes 

universitárias. Também se verifica, em alguns países europeus e nos Estados Unidos, o 

desenvolvimento de trabalhos nessa direção. (LUCARELLI, 2000) 

 No Brasil o campo de produção nessa área vem crescendo significativamente por meio 

de redes de estudos e pesquisas em torno da pedagogia universitária como campo científico.  

Em acordo com Cunha (2004): 

 A pedagogia universitária é um campo polissêmico de produção e aplicação dos 

conhecimentos pedagógicos na educação superior. Reconhece distintos campos científicos dos 

quais toma referentes epistemológicos e culturais para definir suas bases e características. A 



pedagogia universitária é, também, um espaço de conexão de conhecimentos, subjetividades e 

culturas que exige um conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente especializado e 

orientado para a formação de uma profissão na explicitação de Lucarelli (2000, p.36). 

Pressupõe, especialmente, conhecimentos no âmbito do currículo e da prática pedagógica que 

incluem as formas de ensinar e de aprender. Incide sobre as teorias e as práticas de formação 

de professores e dos estudantes da educação superior. Articula as dimensões do ensino e da 

pesquisa nos lugares e espaços de formação. Pode envolver uma condição institucional, 

considerando-se como pedagógico o conjunto de processos vividos no âmbito acadêmico. 

(CUNHA, 2004, p.321) 

 Além das iniciativas em torno da sistematização de estudos e produção acadêmica tem 

emergido iniciativas de institucionalização de espaços dedicados a promover formação e 

assessorias pedagógicas no ensino universitário. Esse contexto tem favorecido a produção de 

conhecimento sobre os saberes e práticas da docência universitária e possibilitado ações efetivas 

sobre mudanças no ensino de graduação.  (VEIGA, 2010; CUNHA, 2009) 

 Cunha (2007) assinala a importância dessas iniciativas e a necessidade de torná-las mais 

legítimas perante as políticas públicas por meio de proposições “mais sistemáticas de 

investimentos na formação profissional do professor universitário, reconhecendo que os saberes 

para a docência exigem uma preparação acadêmica numa perspectiva teórica e prática” 

(CUNHA, 2007, p. 22) 

 De alguma maneira, a demanda pela institucionalização de programas e projetos de 

formação dos docentes no âmbito das instituições de ensino superior tem nos impulsionado a 

sistematizar investigações no âmbito dos grupos de pesquisas e da pós graduação, 

problematizando as práticas, os saberes e as condições formativas, assim como os processos de 

profissionalização docente nos distintos espaços de atuação.  

 Esse movimento constitui um espaço de legitimidade e fortalecimento da pedagogia 

universitária, pois dele emergem demandas e ao mesmo tempo são estabelecidas as condições 

institucionais para o desenvolvimento de práticas formativas e propostas pedagógicas atentas 

às especificidades da educação superior. 

 Ao mesmo tempo, nos permite avançar teoricamente, entre outras dimensões,sobre “as 

teorias e as práticas de formação de professores e dos estudantes da educação superior”. Nesta 

perspectiva, Cunha (2014) nos aporta alguns referentes conceituais que indagam sobre os 

pressupostos que sustentam as práticas institucionais e, consequentemente, a dimensão 

pedagógica assumida na condução das experiências de formação e desenvolvimento 

profissional docente universitário. 



 Neste sentido, essa autora articula três modelos organizadores das ações institucionais 

considerando a ordem decrescente de centralização das ações, tais como: “A) Modelo de 

centralização e controle das ações; (B) Modelo parcial de descentralização e controle das ações; 

(C) Modelo descentralizado de acompanhamento e controle das ações.” (CUNHA, 2014) 

 A partir destes modelos a autora propõe referenciais analíticos de experiências 

formativas considerando: os pressupostos e características das iniciativas, a compreensão de 

formação e desenvolvimento profissional docente inerente as mesmas, os formatos usuais das 

estratégias de formação e os formatos de acompanhamento e avaliação. (CUNHA, 2014) 

 Sem nos deter às características de cada um desses referenciais em seu cruzamento com 

os modelos propostos, consideramos que tratam-se de um esforço conceitual muito pertinente 

para avançarmos teoricamente no campo da pedagogia universitária como aporte para 

fundamentarmos as propostas voltadas para o desenvolvimento profissional docente dos 

universitários. 

 Esses referenciais proposto por Cunha (2014) dialogam de maneira significativa com as 

análises de Demailly (1992) sobre os modelos de formação continuada direcionados aos 

docentes da educação básica. 

 Partindo da organização das propostas de formação continuada a autora analisa as 

relações estabelecidas entre as instituições proponentes, os formadores e os sujeitos em 

formação e identifica quatro modelos prevalecentes nas experiências: “o modelo universitário, 

o modelo escolar, o modelo contratual e o modelo interativo-reflexivo”. (DEMAIILLY, 1992) 

 Dado os aportes dessas autoras, consideramos que a abordagem pedagógica estabelecida 

no contexto da formação e desenvolvimento profissional docente mobiliza uma complexa 

interação entre sujeitos e instituições, produzindo pedagogias ora mais prescritivas, ora mais 

criativas e inventivas. 

 Nesse sentido, caminhamos para uma aproximação com a experiência de uma iniciativa 

institucional com o sentido de dialogar criticamente com suas produções. 

 

O GIZ: De Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino à Rede de 

Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior 

 A Universidade Federal de Minas Gerais, buscou institucionalizar um espaço voltado 

para a docência com o objetivo de aprimorar as práticas de ensino na graduação, apoiando a 

implantação dos cursos Reuni junto às novas propostas curriculares. Inicialmente, criou-se o 

Núcleo de Tecnologias e Metodologias e em 2009, passou a ser denominado: GIZ - Rede de 

Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior. Em 2010, esse espaço foi institucionalizado 



como uma Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino, vinculada a Pró-reitora de 

Graduação.  (SANTOS e FLORES, 2018).  

 Nessa perspectiva, o GIZ, tem no seio da organização institucional um status de 

Diretoria, comportando espaço de legitimidade na estrutura de distribuição de poder na 

universidade e, ao mesmo tempo, tem uma identidade própria com a constituição de uma marca 

denominada GIZ7à qual se atribui a condição de Rede de Desenvolvimento de Práticas de 

Ensino Superior. 

 Inicialmente o Giz se ocupou comações de assessoria pedagógica junto aos cursos de 

graduação recém criados por meio do Reuni a partir de 2008, a produção de oficinas de 

formação para professores, além da implantação do curso de Formação em Docência do Ensino 

Superior oferecido aos alunos de pós-graduação.  

 A implantação dos cursos e a própria transformação da universidade com a expansão de 

atendimento foi explicitando novas demandas para o Giz e, atualmente, esse espaço configura-

se em um pólo dinamizador de ações voltadas tanto para docentes quanto para estudantes (de 

graduação e pós-graduação) da UFMG, como também para o público externo à instituição. 

 Atualmente a Diretoria de Inovação e Metodologia de Ensino desenvolve cinco ações, 

algumas exclusivas para os docentes e estudantes da UFMG e outras abertas ao público externo 

à instituição. São as seguintes: (I) o PerCurso Docente, (II) a Revista Docência do Ensino 

Superior, (III) o PerCurso Discente Universitário, (IV) o Congresso de Inovação e 

Metodologias e (V) o Repositório de Recursos Educacionais. Além dessas cinco ações que são 

periódicas, previstas e fixadas no calendário acadêmico, ocorrem em fluxo contínuo as 

assessorias pedagógicas por demandas dos cursos e docentes da universidade. Dispomos a 

seguir uma breve descrição do que constitui essas ações8: 

 PerCurso docente 

Em 2010 deu-se início ao PerCurso Docente oferecido a todos os professores da UFMG, 

organizado em atividades presenciais e virtuais, por meio do Moodle. Sua proposta é herdeira 

do primeiro curso ofertado aos pós-graduandos a partir de 2008, que passou a ser incorporado 

ao PerCurso Docente com oferta anual e com reserva de vagas para docentes e pós-graduandos. 

                                                           
7O termo GIZ não se refere a uma sigla como é comum no contexto organizacional das universidades, mas diz 

respeito ao próprio recurso didático secularmente utilizado pelos docentes e, hoje, em desuso cada vez mais forte. 

A opção por nomear o espaço institucionalizado para o desenvolvimento profissional docente referindo a esse 

recurso emblemático se deu com o intuito de provocar a reflexão sobre em que consistia uma relação de inovação 

pedagógica no contexto universitário e assim, criar diálogo sobre historicidade e saberes que nos acercam na 

condição docente. (baseado em anotações e diálogos com Juliane Correa e Leonardo Zenha, pessoas com as quais 

compartilhei a criação desse espaço) 
 
8 Uma descrição mais detalhada dessas ações podem ser encontradas no trabalho Santos e Flores (2018) 



Os conteúdosorientador dos percursos são relacionados aos aspectos didáticos e pedagógicos 

inerentes ao ensino de graduação. 

 Revista Docência do Ensino superior: 

 Em 2011 foi criada a Revista Docência do Ensino Superior, como um espaço de 

publicação de experiências ou ensaios didáticos, bem como resultados de pesquisas 

relacionadas à docência universitária. A revista tem periodicidade semestral, com edição 

impressa e, a partir de julho de 2018, somenteonline. Ela équalificada no Qualis-Capes e é 

aberta tanto para docentes e estudantes da UFMG quanto ao público externo. 

 PerCurso Discente Universitário (PDU): 

Em 2012 foi organizado o primeiro PerCurso Discente Universitário (PDU) tendo como 

objetivo promover e aprimorar as habilidades necessárias ao estudante de graduação no 

desenvolvimento de sua autonomia na vida acadêmica. O PDU trabalha com temas ligados a 

inserção dos alunos da universidade e é ofertado durante o segundo semestre do ano,com  

duração de 45 horas de atividades presenciais e virtuais.  

 Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior: 

 O Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior trata-se de um evento 

acadêmico realizado anualmente desde 2015, e a partir de 2019, bianualmente, voltado tanto 

para a comunidade interna quanto externa a UFMG, incluindo docentes e discentes, que 

participam por meio de exposição de trabalhos de diversa natureza.  

 Repositório de Recursos Educacionais: 

 O Repositório de Recursos Educacionais virtual é um espaço institucional online aberto 

aos professores, alunos e técnicos administrativos para armazenar e compartilhar suas 

produções vinculadas à área de ensino, em qualquer suporte digital.  

 

Considerações finais: 

 A análise dos documentos, assim como de outras produções acadêmicas sobre o 

GIZ/UFMG nos permite constatar a ausência de referência explícita à uma abordagem 

pedagógica orientadora de sua proposta. No entanto, é possível identificar perspectivas 

subjacentes tanto no movimento de institucionalização quanto no desenho das ações 

desenvolvidas. Observa-se que o movimento entre um órgão de gestão do ensino e a produção 

de um espaço proposto como rede indica em sua organização uma reinvenção desse espaço no 

sentido de constituir uma proposta pedagógica mais plural e em consonância com a 

complexidade da docência universitária. Nesse sentido, o leque das ações ofertadas e suas 

intenções mostram-se pertinentes com esse movimento, pois foram se redefinindo em função 

das mudanças ocorridas em relação ao contexto do ensino na universidade. Por fim, 



consideramos que as ações de formação docente institucionalizadas constituem em espaços 

profícuos de produção e sistematização de pedagogias universitárias, demandando seus estudos 

e registros como aportes para o campo. 
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TRABALHO COLABORATIVO ENTRE COMUNIDADES ACADÊMICAS NO 

MERCOSUL: A PESQUISA SOBRE ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS PARA A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Maria Isabel da Cunha 

 

A temática que aglutina a ação investigativa aqui apresentada tem sustentação na sólida 

trajetória de pesquisa e formação dos grupos envolvidos e na qualificação dos pesquisadores, 

todos experientes e compromissados com o campo da educação superior. O recorte 

https://www.ufmg.br/giz/


investigativo está alicerçado no interesse de estudo do grupo que já vêm produzindo em 

conjunto há mais de vinte anos, revelando um amadurecimento e conhecimento mútuo. Nos 

últimos cinco anos houve um aporte de recursos provenientes do Edital Mercosul 

(CAPES/FCT), apoiando iniciativas de grupos investigativos que vinham produzindo 

conhecimentos na relação da internacionalização sul-sul. 

Através de estudos e reflexões anteriores foram percebidos desafios nacionais de 

transformação da educação superior tanto no Brasil como na Argentina, progressivamente 

afetados pelo contexto internacional. Gradativamente os projetos nacionais foram dando lugar 

às metas-narrativas produzidas pelos órgãos mundiais de financiamento que anunciavam novos 

cenários nas disputas internacionais. No caso da América Latina, a política de unidade de blocos 

econômicos esbarrou na falta de recursos e vontade política para a equalização das principais 

distinções econômicas e sociais. Diferentemente da Europa, os países latinos americanos foram 

atingidos individualmente pelas mesmas políticas, sem, entretanto, a possibilidade de articular 

movimentos conjuntos, quer de adesão ou de resistência. Mesmo com diferenças pontuais, a 

América Latina assumiu a perspectiva neoliberal que se instalava, anunciando a apologia do 

Estado Mínimo e da ineficiência do aparato público na prestação de serviços básicos, incluindo, 

certamente, saúde e educação. 

No Brasil, as estatísticas demonstram que a segunda metade dos anos 90 foi marcada 

pela expansão avassaladora da educação superior pela esfera privada. Essa, até então 

preferencialmente confessional ou comunitária, legitimou-se pela visão empresarial, 

implantando complexos acadêmicos, por todo o país.  

 Na Argentina o fenômeno da massificação da educação superior se deu em outro 

contexto, num discurso construído no bojo do processo de redemocratização do país na década 

de 80, assumindo a educação superior como um direito de todos. Os desafios trazidos por essa 

medida se manifestaram pela ampliação do número e interiorização das universidades 

nacionais, bem como pela procura de alternativas metodológicas de trabalhar com classes 

numerosas e alunos vindos, em parte, das classes populares. Entretanto, garantido o direito de 

acesso, ainda está em questão a possibilidade de permanência desses estudantes para alcançar 

êxito nas carreiras escolhidas. 

 Esse percurso político implicou em diferentes tensões, exigindo mudanças nas 

representações de docência e discência na universidade que extrapolava a perspectiva 

naturalizada de que a docência universitária se qualifica somente pela pós-graduação strictu-

senso. Essa, sabidamente, é voltada para a produção de conhecimento, através da pesquisa. Mas 

raramente explora os saberes da docência. 



 O professor universitário necessita de saberes profissionais docentes, que extrapolam a 

tradicional concepção de que basta o domínio do campo específico para ensinar. Dele se exige, 

além dessa inquestionável competência, a capacidade de compreender as culturas juvenis, de 

reconhecer a relação dos jovens com o conhecimento e dominar os processos de ensino que 

acionam aprendizagens significativas.  

 Mesmo sentindo os reflexos das políticas mais amplas de reenquadramento da educação 

superior no espaço econômico e social contemporâneo, os professores nem sempre refletem 

sobre essa condição de forma sistemática, compreendendo teoricamente o cenário que emoldura 

o seu trabalho. Poucos tomam a universidade como objeto de estudo, o que ocasiona 

descompassos entre suas expectativas e suas possibilidades, especialmente quando se vêm 

frente a situações acadêmicas que exigem aprendizagens complexas. 

 Como, então, trabalhar com a tensão entre a avaliação e o conceito de qualidade da 

educação superior que envolve ensino e pesquisa no âmbito dos currículos universitários e nas 

práticas de ensinar e aprender que deveriam implementar? Como corresponder aos desafios das 

aprendizagens complexas exigidas pelas profissões que precisam responder aos impactos das 

tecnologias e dos processos de comunicação humana? Em que medida esse cenário afeta as 

universidades dos países latino-americanos? Como o campo da pedagogia universitária pode 

contribuir com a desejada qualidade da formação universitária em nossos países?  

 Romper com essa perspectiva se constitui em um processo exigente que envolve 

reflexões epistemológicas e apropriação teórica dos campos da docência, da aprendizagem e da 

avaliação (Cunha, 1998, 2006), (Ruiz Mayor, 2007). Essas, por sua vez, é que podem interferir 

na compreensão de currículos e práticas pedagógicas inovadoras, que aproximem as dimensões 

do ensino e da pesquisa, explicitando o indicador de qualidade. Entretanto, no contexto 

preponderante da carreira universitária, há poucos espaços para construção desses saberes e um 

reconhecimento frágil da sua legitimidade pelo processo de avaliação externa. Continua-se, 

então, com a preponderância dos currículos tradicionais e tomando somente como retórica a 

propalada indissociabilidade entre ensino e pesquisa como expressão da qualidade. 

 Esse panorama tem provocado reflexões sobre os processos pedagógicos na 

universidade. A necessária reconfiguração do papel docente e das práticas de ensinar e aprender 

tem feito emergir o campo da pedagogia universitária, debruçando-se sobre as práticas 

pedagógicas e de reorganização curricular no contexto das mudanças paradigmáticas que 

assolam a realidade de todo o processo educativo. 

 Uma agenda propositiva está exigindo uma análise mais intensa da relação ensino e 

pesquisa, aprofundando o conceito de qualidade da educação superior e de como essas reflexões 

políticas e posições epistemológicas incidem sobre os currículos e sobre as práticas de ensinar 



e aprender que se desenvolvem na universidade. Terão, necessariamente, de cotejar esses 

processos com as políticas de avaliação externa. Quantos dilemas nunca foram adequadamente 

resolvidos? Como as novas configurações estão a exigir revisões dos conceitos consolidados? 

Que lugares abrigam a discussão desses temas no cenário acadêmico? 

 

Trajetória investigativa no contexto do Projeto Mercosul 

 As reflexões descritas se constituíram na motivação principal para dar curso à trajetória 

de trabalho conjunto entre as equipes argentina e brasileira. O Projeto Mercosul, denominado 

Estratégias de assessoramento pedagógico e desenvolvimento profissional docente abrigou a 

possibilidade de ampliar a parceria, incluindo outras Universidades de ambos os países, além 

da festejada inclusão da UDELAr (Uruguay). 

 Para realização da investigação, as equipes envolvidas, com tradicionalmente têm feito, 

assumiram o enfoque qualitativo e, em especial, tomando o estudo de casos como referente.  O 

estudo indicou que a Argentina e o Uruguai, que enfrentaram há mais tempo a complexa 

equação entre ampliação do acesso e qualidade da educação superior, alguns dispositivos foram 

sendo implantados, dando à pedagogia universitária espaço de legitimidade, desde que 

auxiliasse a compreensão dos desafios postos e propusesse caminhos alternativos. 

 Nas Universidades Nacionais argentinas os espaços foram transformados em lugares, 

na medida em que foram criadas institucionalmente, as Assessorias Pedagógicas junto às 

diferentes carreiras, com vistas a produzir conhecimentos sobre os processos de ensinar 

aninhados na cultura e nas condições objetivas de cada área do saber.  

Essas Assessorias contaram com o aporte de profissionais docentes da área da educação, 

que assumiram tarefas de investigação e apoio pedagógico aos docentes e gestores acadêmicos. 

 No caso do Brasil, as Assessorias Pedagógicas foram menos presentes e com menor 

grau de institucionalização, ficando dependente da vontade política da administração da 

universidade. Não contava com profissionais específicos para estas funções e eram frágeis as 

condições de permanência das equipes. 

 Presente em algumas universidades argentinas desde mediado do século passado, as 

assessorias pedagógicas se expandiram desde mais de 25 anos com a recuperação da 

democracia no país. Se bem assume traços próprios segundo as Instituições, a assessoria 

pedagógica universitária é reconhecida como uma profissão de ajuda em um meio onde as 

práticas de intervenção se orientam para alcançar mudanças que afetem à instituição educativa 

como um todo e a aula em particular. Afirma Lucarelli et al. (2000) que, como profissão de 

ajuda, manifesta e requer um marco teórico valorativo que permita compreender e justificar o 

desenvolvimento dessa prática na universidade. Seu trabalho cotidiano responde a essa 



concepção, que articula um conjunto de teorias factíveis de proporcionar ordem, claridade e 

fundamento às ações, e que, ao mesmo tempo, permite definir que decisões são tomadas e por 

que se escolhem determinados caminhos de ação para intervir nos processos pedagógicos. Às 

vezes operam como um referente para os professores, que é utilizado como orientador da pratica 

cotidiana em reconhecimento de sua validez teórica, técnica e ideológica. 

 Neste sentido é que se identifica o assessor pedagógico como um dos atores principais 

na qualificação dos processos de ensinar e aprender, junto ao docente e ao investigador do 

campo da didática universitária. Esse campo abrange “o processo do ensino que um docente ou 

uma equipe docente organiza em relação às aprendizagens dos estudantes e em função de um 

conteúdo altamente especializado e orientado para a formação numa profissão” (Lucarelli, 

1998:4).  

 Esta tarefa de conformação conjunta implica ao assessor pedagógico universitário 

aceitar os desafios que o contexto institucional expressa, especialmente em termos de sua 

complexidade científica e acadêmica. É necessário construir seu próprio lugar em cada unidade 

acadêmica, a partir da intencionalidade de ir alem do campo profissional e disciplinar para 

introduzir-se em outros espaços, o espaço do outro. Trata-se de penetrar o campo da profissão 

de destino dos estudantes, da lógica do conteúdo profissional do currículo, das formas de ser e 

agir dos docentes como portadores de outras ciências e consequentemente de outras culturas, 

como pertencentes á outra tribo acadêmica em termos de Becher (2001). Deve compreender 

outras formas de poder que circulam nessas tribos que não são as do pedagogo, mas sim do 

engenheiro, do médico, do advogado, do jornalista, do filósofo e tantas outras. É imposto 

interpretar a linguagem particular dessa cultura profissional e, ás vezes, fazer compreender aos 

docentes a estrutura, a lógica e a terminologia das ciências pedagógicas. Precisa ajudar a 

construir um novo território inter, onde ambos transitem e trabalhem em comum, onde o 

pedagogo possa deixar de ser olhado como forasteiro ou como invasor. 

 Os resultados do estudo em algumas Universidades Nacionais na Argentina apontam 

para a relação entre os processos de formação pedagógica dos docentes universitários e as 

Unidades de assessoramento. Dois casos argentinos desta ênfase o constituem o Instituto 

Coordenador dos Programas de Capacitação (ICPC) da Faculdade de Filosofia e Letras da 

Universidade Nacional de Tucuman, cujo Trajeto de Formação Pedagógica Universitária tem 

sido o gérmen do Mestrado em Docência Superior Universitária, desenvolvido há uma década 

nessa Instituição. Também a Área de Ciências da Educação do Departamento de Humanidades 

do Sul vem sendo responsável pelas ações da capacitação de docentes nessa Faculdade, 

trabalhando a temática das inovações no ensino por mais de quinze anos. 



 No desenvolvimento da investigação pareceu interessante analisar estudos elaborados 

por assessores pedagógicos de Universidades Nacionais da Argentina e Uruguai, e apresentadas 

em importantes eventos acadêmicos da área. Por eles, foi possível perceber o núcleo principal 

de interesse destes atores institucionais em suas investigações. A metade delas faz referência à 

formação pedagógica dos docentes universitários como problema central; quatro centram-se em 

considerações sobre o próprio papel do assessor e um faz menção a ele enquanto a sua função 

de orientação ao estudante. Os cinco trabalhos relacionados com a formação docente 

manifestam a preocupação dos assessores em relação à potencialidade que tem os programas 

de formação para promover processos de mudanças nas práticas da aula.  Outros quatro 

trabalhos analisam o próprio papel da assessoria pedagógica, onde se descrevem as tarefas, as 

funções, as modalidades de organização e funcionamento, as condições que facilitam e 

dificultam esse desempenho. Indaga-se sobre os processos de comunicação com os docentes, 

marcando a necessidade da construção de uma linguagem em comum; a elaboração de 

estratégias para estimular a reflexão dos docentes universitários sobre suas práticas; a 

interpretação de demandas e necessidades institucionais. Apresenta-se a inclusão das novas 

tecnologias como possibilidade de inovação na aula. 

 O conteúdo destas investigações responde a um processo reflexivo que possibilita o 

crescimento na assunção do papel do pedagogo na universidade, como também se evidenciam 

as percepções mais ajustadas sobre o que fazer e o como interpretar as demandas, além de como 

impulsionar novas práticas e definir os eixos da intervenção junto aos professores. O 

desenvolvimento e organização do trabalho, as metodologias centradas na análise das práticas 

e no trabalho sobre si, permitem reconhecer caminhos alternativos na formação pedagógica dos 

docentes e as que possibilitarão melhores condições para a construção de um espaço em comum 

com os assessores pedagógicos. 

 A Universidade da República de Uruguai, neste período democrático, vem consolidando 

as práticas de assessoria através das Unidades de Apoio Pedagógico. Estas ações têm derivado, 

desde o ano 2006, na programação e desenvolvimento de um Mestrado em 

EducaçãoUniversitária. 

 No caso do Brasil, a prática do assessoramento pedagógico não se instala com 

legitimidade e reconhecimento formal. Entretanto, algumas experiências são dignas de registro, 

quando as Pró-Reitorias de Graduação investem na formação de núcleos de apoio pedagógico, 

com razoável institucionalização. Mas esses núcleos, que caminham na direção de se tornarem 

lugares, dificilmente assumem a condição de territórios, legitimados e consolidados. Não raras 

vezes, ao mudar a equipe diretiva das IES, se esvazia o empenho relacionado com os saberes 

pedagógicos na universidade. A descontinuidade é reveladora da fragilidade das iniciativas, e 



redunda na não consolidação de uma cultura valorativa das suas funções, portanto atribuindo 

uma desterritorialização desta ação. Mesmo assim, muitas Universidades têm realizado 

experiências importantes na qualificação do ensino e desenvolvimento profissional de seus 

docentes. 

 Outra dimensão de fragilidade refere-se ao perfil do profissional que é recrutado para as 

funções de assessoria pedagógica. Mesmo havendo nos quadros funcionais das universidades 

brasileiras a figura do Pedagogo e do Técnico de Assuntos Educacionais, a legitimidade desses 

profissionais é frágil no campo acadêmico, tanto por sua formação inicial, como pelo status que 

ocupa na hierarquia universitária. Além disso, a capacidade investigativa desses profissionais 

nem sempre é visível, bem como sua experiência acadêmica na educação superior. Todos são 

fatores que contribuem para fragilidade do campo. É certo que alguns docentes pedagogos 

também se mobilizam para as funções de assessoramento e essa tem sido uma situação 

recorrente. 

 Entretanto, os desafios atuais para as universidades brasileiras que incluem a expansão 

do sistema público de educação superior estão exigindo saberes que, até então, ocuparam com 

menos valia a discussão acadêmica. A evasão e reprovação se estabelecem de forma mais 

aguda, relacionada, nos discursos correntes, com a origem estudantil e cultural dos estudantes. 

As tradicionais metodologias de ensino nem sempre respondem ao perfil dos jovens 

contemporâneos nem às condições de trabalho dos professores. Esses, recrutados pela sua 

competência nos saberes da pesquisa, explicitados pela pós-graduação stricto sensu,encontram 

situações para as quais não foram preparados, numa cultura universitária que pouco se ocupa 

com os saberes pedagógicos, mesmo dos docentes principiantes.  

 Emerge dessa situação movimentos interessantes, pois revelam desafios 

contemporâneos para as universidades, até então, pouco visíveis. Mesmo de forma inicial, 

percebe-se um processo de procura, da parte dos gestores, de alternativas para suas 

preocupações, uma vez que o sucesso acadêmico é pauta das avaliações nacionais e 

internacionais, bem como matriz da distribuição orçamentária, na maioria dos sistemas 

públicos. 

 Como estão, então, as Universidades, se movimentando nesse panorama? Que 

iniciativas de assessorias pedagógicas estão sendo cogitadas? Como as experiências dos países 

do Mercosul podem intercambiar saberes? Com que formatos? Há algumas experiências 

consolidadas em lugares? Podem a vir se instituir como territórios? Que perfis e saberes são 

adequados e necessários aos assessores pedagógicos? Em que trajetórias de formação esses 

atores se constituem? Que energias institucionais são acionadas nessa direção? De que depende 

sua consolidação? 



 Essas questões orientaram as diferentes equipes envolvidas no estudo. Na dialética 

global-local nossos movimentos sempre procuraram encontrar novas formas de conhecer, 

rejeitando as regulamentações impostas pelos modelos universais.  

 Há várias décadas muitos dos integrantes do Grupo se dedicam às questões da qualidade 

da educação superior, com um olhar preferencial para as práticas de ensinar e aprender, 

envolvendo a formação continuada dos docentes universitários. Atuaram e atuam em 

assessorias pedagógicas e se dedicam a investigar o campo da pedagogia universitária. Nesse 

contexto formaram muitos outros pesquisadores quer a nível de mestrado, quer de doutorado e 

pós-doutorado. Proporcionaram estágios para estes estudantes nos diferentes países, numa 

profícua troca de experiências e saberes. 
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