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Resumo 
Nas três últimas décadas, o ensino superior no Brasil passou por um processo 
significativo de expansão e democratização que demandou dos professores 
universitários necessidades formativas no âmbito de um desenvolvimento profissional 
docente de natureza complexa que articulasse teoria e prática, atentando para 
aspectos individuais, profissionais, coletivos e institucionais. Neste trabalho, 
analisamos as respostas dos professores universitários num estudo realizado pelo 
grupo de pesquisa “Docência Universitária e Formação de Professores” (DUFOP), 
utilizando dados de uma questão aberta existente no questionário que foi utilizado 
numa pesquisa de natureza quanti-qualitativa desenvolvida na Universidade do Estado 
da Bahia. O objetivo foi compreender motivos que levam a existência de variações 
entre o que o professor universitário considera importante no campo das ideias 
pedagógicas e o que efetivamente consegue fazer na sua prática docente e 
necessidades formativas apontadas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
Os principais resultados indicam que os docentes percebem a dicotomia entre teoria e 
prática que tem sido naturalizada no seu habitus, diante do que creditam dificuldades 
de natureza institucional ou por parte dos estudantes. No enfrentamento dessas 
dificuldades, os professores reconhecem e revelam necessidades formativas que vão 
desde uma perspectiva tecnicista e instrumental até uma perspectiva mais complexa 
que inclui a formação pedagógica, as relações interpessoais e a necessidade de um 
trabalho articulado com os pares no desenvolvimento de um projeto coletivo que 
contemple os interesses da formação profissional e do processo de ensino-
aprendizagem. 

Introdução 
A articulação entre teoria e prática tem sido um desafio para a profissionalização da 
docência universitária, principalmente num contexto em que a expansão e 
democratização do ensino superior brasileiro e a revolução tecnológica dos meios de 
comunicação trouxeram desafios de natureza complexa exigindo uma formação de 
profissionais reflexivos, críticos, investigativos e comprometidos socialmente. Esses 
aspectos levam à necessidade de se repensar a identidade do docente universitário do 
ponto de vista pedagógico, o que significa compreender as necessidades formativas, 
sob a ótica dos próprios docentes, como condição basilar para o seu desenvolvimento 
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profissional, principalmente quando compreendidas, conforme Rodrigues (2006, p. 9), 
como “resultantes do confronto entre expectativas, desejos, aspirações, por um lado, 
e, por outro, as dificuldades e problemas sentidos no quotidiano profissional”. 
Frente aos desafios, muitos docentes reconhecem a importância da formação 
pedagógica, mas ela só faz sentido se promover a reflexão sobre as situações 
problemáticas da prática profissional concreta, de preferência com os pares, com 
vistas à transformação de conhecimentos, crenças, atitudes, contribuindo assim para a 
construção da profissionalidade docente na academia (Vieira, 2009). Nesse sentido, a 
formação precisa ser compreendida como um processo contínuo, dinâmico e 
complexo preocupado com o desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional dos 
professores (Masetto, 2001) que depende do interesse pessoal e profissional do 
professor, mas também da vontade política da instituição. 
Este estudo teve como objetivo compreender motivos que levam a existência de 
variações entre o que o professor universitário considera importante no campo das 
ideias pedagógicas e o que efetivamente consegue fazer na sua prática docente e 
necessidades formativas apontadas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
O trabalho é resultado da pesquisa denominada “ ecessidades e estratégias de 
desenvolvimento profissional docente: contributos para a valorização da pedagogia 
universitária”, na qual participaram 275 docentes de um universo de quase 2000 
professores de uma universidade pública da Bahia que, voluntariamente, aceitaram 
responder ao questionário. Pesquisa que teve a finalidade de identificar as 
necessidades formativas de docentes de uma universidade pública a partir de sua 
própria reflexão sobre as práticas educativas e foi conduzida pelo grupo de pesquisa 
Docência Universitária e Formação de Professores (DUFOP), vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade do Departamento de Educação - 
Campus I - da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.  

Os caminhos da pesquisa 
O presente artigo, parte integrante da pesquisa acima citada, procurou analisar as 
respostas dos docentes universitários quanto às variações entre o que gostariam de 
fazer e o que efetivamente fazem no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, 
partiu-se de um questionário que procurou coletar dados sobre necessidades 
formativas, experiências formativas vividas e desejadas na trajetória profissional, além 
de informações pessoais e profissionais. No tocante às necessidades formativas, 
procurou-se investigar o grau de importância atribuída à ação pedagógica e o grau de 
concretização na prática docente numa escala de 01 a 04 considerando o grau de 
importância, em ordem crescente como: nada importante, pouco importante, 
importante e muito importante e, no caso do grau de concretização, em ordem 
crescente como: nunca, raramente, frequentemente e sempre. 
Neste trabalho foram analisadas as respostas dos professores a uma questão aberta 
que solicitava, no contexto de investigação sobre as necessidades formativas, a 
explicação das razões atribuídas às discrepâncias entre o grau de importância e de 
concretização na prática docente referentes ao processo de ensino e aprendizagem. 
Sendo adotada a pesquisa qualitativa como mais apropriada para captar e 
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compreender, de forma mais aprofundada, os significados atribuídos pelos sujeitos ao 
fenômeno em tela e a técnica de analise de conteúdo (Bardin, 1977). 

O que os dados evidenciaram 
A partir da analise dos dados pôde-se evidenciar que os professores respondentes 
reconhecem variações entre teoria e prática, ou seja, entre o que consideram 
importante no campo das ideias pedagógicas e o que efetivamente conseguem fazer 
no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a perspectiva de uma formação 
mais ampla de profissionais, articulada a aspectos pedagógicos, que supere a 
racionalidade técnica e se aproxime dos interesses da prática profissional e da 
sociedade. Ao mesmo tempo, revelam dificuldades para implementar ações no sentido 
de superar essa dicotomia, percebendo que, "em alguns casos esta variação acontece 
porque há diferença entre pensar/crer/defender e ter as condições para se colocar em 
prática", visto que "nem sempre o que nos propomos a fazer, conseguimos 
concretizar, vamos construindo os acertos a partir dos erros e das tentativas". Desta 
forma, os professores reafirmam a dificuldade em consolidar a formação através de 
um processo em que o conhecimento prático e o conhecimento teórico possam 
integrar-se num currículo orientado para a ação. (Marcelo Garcia, 1999). Uma 
dificuldade que parece ser oriunda do abismo ainda existente entre a produção 
científica das ideias no campo da Educação e a prática concreta dos profissionais na 
universidade, diante do qual, os docentes terminam optando pelo caminho do 
"aprender fazendo" fundado numa pedagogia artesanal (Pimenta e Anastasiou, 2010). 
A percepção dos professores revela também uma naturalização dessa dicotomia entre 
o discurso e a prática, entre o mundo ideal e o mundo concreto do trabalho docente, 
na medida em que aceitam, incorporam e procuram justificar, no seu habitus, esta 
separação a partir de situações que as determinam e que, muitas vezes, se encontram 
fora do seu controle, envolvendo a instituição e os estudantes. Situações que "nem 
sempre é possível adotar as práticas pedagógicas ideais no desenvolvimento das 
disciplinas. O grande número de "aulas prontas" impostas pela carga horária da 
disciplina impede a execução da prática com mais efetividade de 
ensino/aprendizagem". Assim, condições de trabalho, infraestrutura institucional, falta 
de tempo, excesso de atividades, estrutura rígida curricular, natureza das disciplinas, 
ausência de processos dialógicos e colaborativos no ambiente de trabalho e do 
desenvolvimento de um projeto coletivo, foram citados pelos docentes como 
elementos institucionais que dificultam a articulação entre o pensar e fazer docente. 
Da mesma forma, a imaturidade dos estudantes, suas concepções conservadoras do 
processo de ensino-aprendizagem, o perfil e o número de alunos da turma, dentre 
outros, foram mencionados como aspectos inerentes ao corpo discente que 
interferem também nessa desarticulação. 
Convivendo e enfrentando essas situações que os desafiam, os docentes reconhecem 
e revelam necessidades formativas que parecem oscilar desde uma perspectiva 
tecnicista e instrumental tal como "dificuldade em não saber e nem conhecer os 
recursos, técnicas, instrumentos utilizados na Pedagogia" até uma perspectiva mais 
complexa na qual reconhecem a necessidade de formação pedagógica por não saber 
como se posicionar "[...] em algumas situações da forma como acho que deveria 
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conduzir as relações, com os alunos". Ainda que revelem lacunas formativas, 
reconhecendo a importância do conhecimento pedagógico nesse processo, a maioria 
dos docentes não identifica, de forma clara, quais conhecimentos seriam necessários 
para concretizar essa formação que não se restringem aos conteúdos específicos do 
campo científico a ensinar e muito menos ao desenvolvimento de competências numa 
dimensão exclusivamente cognitiva. A perspectiva de uma necessidade formativa de 
natureza técnica ou instrumental ou até mesmo a falta de clareza a respeito da sua 
complexidade contribui para a (des)profissionalização docente na medida em que 
esvazia o processo formativo do significado político, social e pedagógico, identificado 
com a profissão docente, conforme defendido por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004). 
Uma perspectiva dialógica que os docentes parecem perceber e apontar, ainda que 
não necessariamente compreendida como uma necessidade formativa, mas como 
condição para melhoria do ensino que suscita um desenvolvimento profissional 
baseado na reflexão coletiva sobre a prática. Fato que, na maioria das vezes, tem sido 
negado pela práxis universitária imersa numa solidão pedagógica que é revelada pelos 
sujeitos quando afirmam: "o trabalho docente na universidade, assim como no Ensino 
Básico é feito de forma solitária, carece de discussões coletivas", "temos dificuldade de 
realizar um trabalho articulado/interdisciplinar com os pares", "o projeto do curso não 
foi trabalhado coletivamente". A reflexão coletiva pode contribuir para diminuir a 
solidão pedagógica, reinventando, inclusive, a vida institucional em si, suas políticas e 
processos de ensino e formação, exercitando o trabalho cooperativo; o que coloca a 
reflexão a serviço do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, 
resgatando espaços públicos de debate conduzidos democraticamente, o que 
demanda o desenvolvimento de uma competência coletiva no sentido de promover a 
organização de espaços de aprendizagem interpares, de trocas, inscrevendo princípios 
do coletivo e de colegialidade na cultura docente (Nóvoa, 2002). 

Considerações Finais 
O estudo teve como objetivo compreender motivos que levam a existência de 
variações entre o que o professor universitário considera importante no campo das 
ideias pedagógicas e o que efetivamente consegue fazer na sua prática docente, assim 
como as necessidades formativas apontadas para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Pôde-se evidenciar que há uma percepção da dicotomia entre o que se 
pensa ou se pretende fazer e o que realmente se faz que tem sido naturalizada no 
habitus docente, diante da qual se creditam dificuldades de natureza institucional ou 
por parte dos estudantes. 
Finalmente, o trabalho evidenciou que, no enfrentamento dessas dificuldades, os 
professores reconhecem e revelam necessidades formativas que vão desde uma 
perspectiva tecnicista e instrumental até uma perspectiva mais complexa que inclui a 
formação pedagógica, as relações interpessoais e a necessidade de um trabalho 
articulado com os pares no desenvolvimento de um projeto coletivo que considerem 
os interesses do processo de ensino-aprendizagem. 
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