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Resumen 
Esta comunicación aborda factores subyacentes a la formación pedagógica ofertada en 
disciplinas de ‘metodología de enseñanza superior’ y ‘prácticas de docencia superior’ 
de Programas de Posgrado en Educación localizados en la región noreste (Brasil). El 
estudio fue desarrollado por investigadores participantes de la "Red Interregional 
sobre Docencia en la Educación Superior - RIDES/Norte, Noreste, Centro Oeste. Br”. 
Focalizado en cuestiones relacionadas a la formación para la enseñanza en su 
interacción con el aprendizaje en el contexto universitario, el análisis documental se 
apoya en referenciales teórico-metodológicos pertinentes a la pedagogía universitaria 
basada en autores de esa especialidad. Los datos provienen de la documentación 
recolectada en los 18 cursos de máster y doctorado localizados en los 9 Estados de la 
región. La diversidad de elementos encontrados en la oferta de las disciplinas en foco 
revela fragilidades frente a las necesidades de una formación orientada a la praxis 
docente en el contexto universitario, concentrada en el saber enseñar más allá del 
saber investigar. 
 
Resumo 
A comunicação aborda fatores subjacentes à formação pedagógica ofertada em 
disciplinas de ‘metodologia de ensino superior’ e de ‘estágios de docência superior’ de 
Programas de pós-graduação em Educação localizados na região nordeste (Brasil). O 
estudo foi desenvolvido por pesquisadores participantes da ‘Rede Interregional sobre 
Docência na Educação Superior – RIDES/Norte, Nordeste, Centro Oeste. Br’. 
Focalizando questões referentes à formação para o ensino na sua relação com a 
aprendizagem em contexto de ensino universitário, a análise documental tem suporte 
em referenciais teórico-metodológicos pertinentes à pedagogia universitária com 
suporte em autores da área. Os dados são provenientes de documentação coletada 
nos 18 Cursos de mestrado e doutorado localizados nos 9 Estados da região. A 
diversidade de elementos encontrados na oferta das disciplinas em foco revela 
fragilidades frente às necessidades de uma formação orientada para a práxis docente 
em contexto universitário, centrada no saber ensinar além do saber pesquisar. 
 
Introducción 
O estudo aborda fatores subjacentes à formação pedagógica ofertada em disciplinas 
de metodologia de ensino superior e de estágios de docência superior de Programas 
de pós-graduação em Educação localizados na região nordeste (Brasil), como parte de 
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investigações desenvolvidas na Rede Inter-regional de Desenvolvimento da Educação 
Superior/Norte, Nordeste e Centro Oeste (RIDES). São focalizadas questões referentes 
à docência voltadas para a aprendizagem em contexto de ensino universitário, 
distintas da produção de saberes e conhecimentos decorrentes das atividades de 
pesquisa. Privilegiam-se os elementos constitutivos do ‘saber ensinar’ abordados em 
disciplinas da organização curricular desses cursos e centradas na formação, tanto nos 
seus vetores de concepções e de referenciais teórico-metodológicos como de 
abordagens práticas.  
São considerados preocupantes os índices relativos ao saber ensinar na universidade, 
dimensão fundante do campo de formação de professores no que diz respeito à 
relação ensino e aprendizagem. Os estudos em desenvolvimento na RIDES têm suporte 
no pressuposto que a qualidade da educação e da formação profissional nas IES, 
particularmente nas regiões em foco, pode ser afetada tanto pelas condições desiguais 
de produção acadêmica em nível nacional, como pelo domínio inadequado do saber 
ensinar dos professores e as consequências sobre a produção da aprendizagem junto 
aos estudantes.   
No contexto educacional contemporâneo, a reflexão acadêmica sobre a formação para 
o ensino dos profissionais de educação superior vem adquirindo relevância cada vez 
maior. Questões relativas ao saber ensinar ganham espaço em encontros e congressos 
da academia em geral, tradicionalmente centrados em temáticas de pesquisa 
relacionadas aos campos disciplinares que não incluem preocupações voltadas para a 
docência.  
 
Marco teórico 
A análise da formação de professores em contexto universitário pressupõe uma dupla 
dimensão (d’AVILA, 2012): o trabalho do profissional de ensino integra tanto um 
campo disciplinar específico de conhecimentos teórico-práticos na diversidade das 
áreas de formação superior, como o campo pedagógico da docência e da 
aprendizagem, o que implica uma formação para uma dupla competência. Nesta 
compreensão, disciplinas relacionadas à Metodologia do ensino superior se 
constituem em lócus de formação para o conhecimento e a compreensão de 
referenciais teórico-metodológicos relativos ao fenômeno da educação, do ensino e da 
aprendizagem na sociedade contemporânea, entre outros; complementarmente, o 
Estágio de docência no ensino superior, em perspectiva de mediação pedagógica, se 
constitui em lócus de formação do professor para a integração da teoria e da prática 
numa práxis pedagógica crítica e situada, centrada na aprendizagem ao saber ensinar 
com sucesso.  
Na análise de Veiga e Viana (2010), a docência é uma prática social que, para ser 
problematizada, compreendida e transformada, precisa ser dialogada e construída nos 
significados que emergem das práticas dos professores e alunos que a concretizam. 
Entende-se que a docência reconhecida como uma prática social refere a um dos atos 
mais representativos da ação do professor, cujo resultado é a aprendizagem do aluno 
no seu significado formativo, no contexto do desenvolvimento profissional e cidadão 
do docente. 
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Zabalza (2004) chama atenção para o desenvolvimento integral da formação do 
profissional docente da educação superior; sua vinculação ao domínio científico 
camuflou a construção de uma identidade vinculada à docência e a consolidação de 
saberes que contribuem para a identidade do profissional como professor. Na 
concepção desse autor, a formação profissional dos professores da educação superior 
inclui a pedagógica e qualifica o exercício da docência nesse nível de ensino; ou seja, a 
qualidade de um bom profissional docente da educação superior em exercício de sua 
profissão é reflexo de sua formação pedagógica. Para ser um bom professor é preciso 
ter uma diversidade de conhecimentos; por isso é importante uma atenção especial 
por parte das instituições que oferecem essa formação, e também das que contratam 
esse profissional.  
A docência na educação superior, compreendida como uma práxis, exige formação 
com apropriação de conhecimentos e aprendizagens, ou seja, de conhecimentos 
específicos, pedagógicos e experienciais, sendo que esses últimos se constituem na 
práticas cotidianas do professor quando o mesmo está exercendo sua profissão. Trata-
se de uma área de atuação, de reflexão e de pesquisa, fatores que não se excluem: o 
professor precisa investigar sua docência (Dias, 2012). A responsabilidade com o 
“saber fazer” é igualmente abordada por Tardif (2002) que traz uma visão abrangente 
ao reconhecer a necessidade do professor dominar conteúdos não só das disciplinas, 
mas das ciências, da educação e da Pedagogia, completados pela importância do saber 
prático, aquele saber transformado na experiência da práxis.  
Therrien (2012) caminha para uma reflexão sobre a racionalidade pedagógica que 
articula e organiza os modos de intervenção docente. A mediação pedagógica que 
caracteriza a docência conduz ao encontro com o aprendiz, o outro, numa relação 
dialógica que busca dar sentido aos conteúdos de aprendizagem deflagrando um 
processo de autodeterminação e emancipação deste nas suas dimensões de 
individuação e de socialização. A docência na educação superior tem como horizonte a 
dimensão emancipatória, humana e profissional de sujeitos, fundada na formação para 
a reflexividade crítica, objeto do processo de ensino e aprendizagem movido por uma 
racionalidade concebida como pedagógica porque orientadora da prática docente. 
Essa compreensão é compartilhada com Cunha (2006), para quem a pedagogia 
universitária é constituinte de desafios políticos e epistemológicos que requerem uma 
racionalidade pedagógica acolhedora de inovações necessárias nesta instituição. Urge 
ressignificar os paradigmas tradicionais da ciência perante a formação de profissionais 
inspirados por energias emancipatórias nos encontros diários de sujeitos aprendizes, 
num mundo em transformação no qual a universidade se situa e atua. 
 
Objetivos 
A pesquisa teve por objetivo: identificar e caracterizar a configuração de fatores 
subjacentes à formação pedagógica nas disciplinas de metodologia de ensino superior 
e de estágio de docência superior nos Programas de pós-graduação em Educação 
stricto sensu localizados na região nordeste do Brasil; desenvolver uma análise das 
referidas disciplinas considerando suas ementas e objetivos, conteúdos, métodos e 
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técnicas, recursos didáticos, avaliação e bibliografia nos contextos de formação para a 
docência superior. 
 
Metodología 
O estudo teve por universo os 18 Programas de Pós-Graduação em Educação stricto 
sensu localizados nas universidades federais (10), estaduais (6) e privadas (1) dos 9 
Estados da região Nordeste, no ano 2014. Esses Programas abrigavam, no ano de 2012, 
um total de 716 docentes, entre permanentes, visitantes e colaboradores, 
responsáveis pelo atendimento de 2.393 alunos, dos quais 1.246 eram matriculados 
em cursos de mestrado, 871 em cursos de doutorado e 276 em cursos de mestrado 
profissional.  
A abordagem metodológica se caracterizou por ser predominantemente qualitativa 
tendo por base a pesquisa documental em vista ao mapeamento das disciplinas e 
programas em análise. A coleta de dados requereu a solicitação de documentos 
oficiais de interesse junto às Coordenações dos Programas, assim como a busca de 
dados nos endereços eletrônicos destes Programas e no Portal da CAPES e do CNPq, 
tendo em vista a análise de conteúdo dos programas e planos de ensino nos 
documentos pertinentes às disciplinas de metodologia de ensino superior e de estágio 
de docência superior. Os procedimentos de análise consideraram os descritores 
previstos nos objetivos do estudo.  
O desenvolvimento do plano de análise dos dados, previamente concebido em roteiro 
unificado, necessitou de adaptação devido à diversidade de situações encontradas por 
ocasião da coleta das informações. A disponibilidade das informações previstas e as 
dificuldades para localiza-las prejudicaram a proposta de análise. Embora tratando-se 
de instituições públicas e de informações de interesse público, em muitos casos os 
documentos obtidos eram incompletos ou desatualizados. Ocorreram situações de 
falta de atendimento às solicitações dos pesquisadores.  
 
Resultados 
Os resultados da pesquisa apresentados neste resumo estendido oferecem uma 
síntese integrada de análise das informações coletadas considerando o espaço 
limitado frente a uma diversidade grande de situações encontradas no decorrer da 
pesquisa. O estudo refere aos 18 Programas de Mestrado e Doutorado localizados na 
região nordestina, distribuídos entre 9 Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piaui.  
Os documentos e informações encontrados nos diversos programas, quando 
efetivamente disponíveis, não permitem uniformizar os processos de análise e 
centralizar os enfoques em torno dos descritores previstos inicialmente. O impasse 
referente à disponibilidade de informações sobre os Programas poderá ser superado 
pelo sistema de avaliação trienal da CAPES através da plataforma Sucupira, acessível 
desde o ano 2014 embora ainda em fase de consolidação, que deverá potencializar 
estudos mais completos e abrangentes, o que não é o caso neste momento.  
A disciplina metodologia de ensino superior foi ofertada na estrutura curricular dos 
cursos de 11 dos 18 Programas, sendo apresentada sob diversas nomenclaturas. As 
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ementas elucidativas do seu enfoque pedagógico e de sua estrutura foram acessíveis 
somente em 7 destes. Destaca-se que a disciplina em foco, considerada fundante da 
pedagogia universitária, é ofertada com carga horária variada, sendo obrigatória em 
apenas um Programa, enquanto em 10 cursos ela é ofertada como optativa no 
conjunto de outras disciplinas. A falta de identificação desta nos demais sete Programa 
pode significar que ela não é efetivamente ofertada ou ainda que não faz parte da 
estrutura curricular desses Cursos da área da Educação.  
Quanto à disciplina de Estágio de ensino superior em contexto de instituição 
universitária, nos 8 Programas que apresentam ementa e programa de disciplina foi 
possível verificar uma grande diversidade de concepções e de modalidades de 
realização. Apesar de constar sua obrigatoriedade, particularmente para os alunos 
contemplados com bolsa de estudo, evidencia-se a necessidade, na maioria dos 
Programas, de lhe atribuir e definir seu caráter pedagógico de formação para a 
docência universitária. 
A falta de clareza, ou ainda a indefinição dos Programas nos seus sites oficiais, em 
relação às disciplinas em estudo permitiu verificar o quanto precária essa dimensão se 
encontra na formação para a docência universitária, ou seja, os avanços necessários a 
serem conquistados pela pedagogia universitária, a começar nos próprios Programas 
de pós-graduação em Educação. 
A análise dos dados obtidos permitiu evidenciar, contudo, o propósito de 
integração/articulação teórico-práticas nos Programas que oferecem as referidas 
disciplinas. Essa concepção conduz a desenvolver situações de aprendizagem 
significativa para aquisição de práticas profissionais efetivas, particularmente quando 
apoiadas em metodologias reflexivo-discursivas com propostas de atividades 
individuais e coletivas e de produção de textos e pesquisa de campo. 
 
Conclusões 
Coube à LDB (1996) atribuir à pós-graduação a responsabilidade de formar os docentes 
universitários para o ‘saber ensinar’ além do ‘saber pesquisar’. A pedagogia 
universitária, 20 anos após a promulgação dessa Lei, permanece realidade ‘escrita’ e 
teórica cuja prática aguarda ainda mudanças e transformações em prol da 
aprendizagem ao saber ensinar na universidade, algo além dos conhecimentos 
disciplinares dos seus professores doutores. 
As análises realizadas indicam que a formação oferecida nos cursos de Pós-Graduação 
em Educação das Universidades da região Nordeste do Brasil fica muito a critério da 
vontade política e pedagógica de cada Programa. A diversidade de elementos 
encontrados na análise das disciplinas em foco, quando efetivamente ofertadas, revela 
fragilidades frente às necessidades de uma formação orientada para a práxis docente 
em contexto universitário, centrada no saber ensinar além do saber pesquisar. 
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