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Resumo 
Este trabalho apresenta reflexões para o processo de aprendizagem da docência 
universitária decorrentes da inserção em programas de formação continuada para  
professores da educação básica. Trata-se de uma abordagem reflexivo-analítica com 
base na trajetória profissional das autoras que, na universidade, trabalham com 
formação inicial e continuada de docentes. A proposição reflexiva sustenta que a 
aprendizagem da docência universitária em contextos de formação continuada, ou 
seja, a contribuição do processo de formar professores em exercício para a aula 
universitária, é um processo que acontece às avessas. Estudos no campo (Cunha, 2009 
e 2010) evidenciam que a aprendizagem da docência, para os professores 
universitários, está marcada pelo modelo da formação pela pesquisa. Decorrente deste 
processo, parece ser uma dimensão da pedagogia universitária, especialmente entre os 
docentes que atuam nas licenciaturas, não pensar o seu processo pedagógico, mas sim, 
pensar e se ocupar com processos de aprendizagem profissional que são do outro. A 
suspeita é de que a aprendizagem da docência acontece na relação assimétrica com 
este outro, seu par formativo, que atua como docente da educação básica. Da relação 
de assimetria emergem elementos descritivos do processo de formação do professor 
universitário em contextos de formação continuada de professores da educação básica. 
 

Introducción 
A escrita deste texto se inscreve em um processo de autorreflexão na docência 

universitária. São interrogações, dilemas, angústias e compromissos que movimentam 

um processo formativo autônomo, não subordinado a um programa institucional de 

formação, e nutrido pela nossa vinculação teórica e prática na formação de 

professores. Quanto ao que nos nutre, a ação de investir em processos de ensino e 

aprendizagem para os docentes da educação básica e de estudar e pesquisar sobre 

estes processos, faz com que nos deparemos com nossa própria condição profissional: 

a de quem, no ensino superior, deve saber ensinar sobre o ensino e a aprendizagem. 

Mas, o que sabemos sobre o nosso aprender? Quem e o quê nos ensina? Como 

aprendemos a docência desde nossa prática pedagógica com esse par formativo, igual 

e diferente, o professor da educação básica? 

Cada uma das autoras está envolvida com um projeto distinto de formação continuada 

de professores da educação básica, na condição de integrantes da equipe 

coordenadora dos mesmos. Os projetos têm em comum o fato de serem iniciativas de 

formação que ocorrem durante a trajetória profissional dos sujeitos e assumem a 
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perspectiva da formação como processo. Um dos projetos tem origem em uma 

iniciativa institucional do Ministério da Educação do governo brasileiro para assegurar 

que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º 

ano do ensino fundamental, tendo como um dos eixos da proposta a formação 

continuada presencial para os professores alfabetizadores com a participação das 

universidades públicas. O outro tem origem em demandas de escolas do extremo sul 

do Brasil para a universidade. É uma proposta em parceria com universidades, 

secretarias de educação e sindicato docente que tem como propósito dar visibilidade 

aos saberes profissionais dos professores e proporcionar diálogos formativos entre 

universidade e escola básica (Carlos & Dalligna, 2014). 

 

Marco teórico 
Estudos no campo (Cunha, 2009 e 2010) evidenciam que a aprendizagem da docência, 

para os professores universitários, está marcada pelo campo profissional e científico e 

pelo modelo da formação pela pesquisa. O conhecimento pedagógico para a formação 

dos futuros profissionais não se constitui como relevante, pois é forte a ideia de que 

quem sabe fazer também está apto a ensinar. Mas o que dizer da formação de 

professores na universidade, na qual o conteúdo específico é o pedagógico? 

Decorrente deste processo entendemos ser uma dimensão da pedagogia universitária, 

para os docentes que atuam nas licenciaturas e na formação continuada de 

professores da educação básica, problematizar a situação de manter eclipsado o seu 

processo pedagógico enquanto pensam e se ocupam com processos de aprendizagem 

profissional, eminentemente pedagógicos, que são do outro.  

A proposição reflexiva sustenta que a aprendizagem da docência universitária em 

contextos de formação continuada, ou seja, a contribuição do processo de formar 

professores em exercício para a aula universitária, é um processo que acontece às 

avessas. Sustentamos como uma aprendizagem às avessas porque, na relação entre 

sujeitos de uma mesma profissão, há dimensões produtoras de assimetrias e 

hierarquias.  

A ideia de que constituímos um par formativo ao trabalharmos com e para os docentes 

da educação básica em seus processos de formação continuada tem seu amparo nos 

estudos de Nóvoa (2009), especialmente quando este sugere que a formação precisa 

ocorrer por dentro da escola. Mesmo que o professor universitário não esteja 

fisicamente dentro da escola, o colocar-se em diálogo e em relação de formação com 

os professores da educação básica permite um movimento desde a escola. Como 

adverte Nóvoa (2009, p. 17) “Não haverá nenhuma mudança se a ‘comunidade dos 

formadores de professores’ e a ‘comunidade dos professores’ não se tornarem mais 

permeáveis e imbricadas”. Essa tem sido nossa aposta para sustentar modos de pensar 

e conduzir processos de formação inicial e continuada de professores. 

Também nos mobilizaram teoricamente as investigações de Tardif e Zourhlal (2005) 

sobre o que os acadêmicos tornam objeto de pesquisa educacional e os resultados 

dessas pesquisas, bem como os antagonismos diante das demandas e expectativas dos 

professores em seus contextos de trabalho. 
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Metodologia 
Focamos nossas reflexões para o processo de aprendizagem da docência universitária 

decorrente da inserção em programas de formação continuada para professores da 

educação básica. Trata-se de uma abordagem reflexivo-analítica com base na trajetória 

profissional das autoras que, na universidade, trabalham com formação inicial e 

continuada de docentes. 

 

Resultados 
A suspeita é de que a aprendizagem da docência acontece na relação assimétrica com 

este outro, seu par formativo, que atua como docente da educação básica. Da relação 

de assimetria emergem elementos descritivos do processo de formação do professor 

universitário em contextos de formação continuada de professores da educação 

básica.  

O trabalho com a formação continuada de professores da educação básica permite 

compor e recompor um repertório de conhecimentos que qualifica a docência no 

ensino superior. Um repertório que se constitui em situações formativas com sujeitos 

no exercício da profissão e que possuem saberes oriundos do próprio processo de 

trabalho. Um encontro que toma por base o modo como os professores expressam, 

utilizam e mobilizam seus saberes profissionais em contextos de trabalho e de reflexão 

sobre o trabalho. Pontualmente, referimo-nos a questões de linguagem, tanto em 

termos conceituais como de finalidades e origem, tendo em vista que o trabalho na 

universidade está voltada para a produção e comunicação de conhecimentos, o 

trabalho nas escolas está direcionado para a ação e a investigação de questões práticas 

para os desafios pedagógicos cotidianos e a forma de manifestar e expressar ambas 

linguagens são distintas. Tardif e Zourhlal (2005) discutem os sistemas profissionais em 

confronto entre pesquisadores e professores, e afirmam que “os verdadeiros 

problemas surgem quando esse discurso pretende atingir os professores sem 

modificar seu regime de enunciação acadêmica. E é com razão que os professores o 

julgam abstrato, inútil e sem ligação com suas práticas e necessidades.”( Tardif & 

Zourhlal, 2005, p. 29) Também, para os autores citados, os professores organizam seu 

discurso tendo como referência seu próprio grupo profissional, com um mesmo 

“universo semântico e pragmático de referência” (Tardif & Zourhlal 2005, p.29). As 

dificuldades de diálogo entre os dois grupos de docentes são reconhecidas, mas, o 

estudo indicado está fazendo uma distinção entre universidade e escola sem 

considerar que o trabalho acadêmico também abriga uma docência. A vinculação com 

a formação continuada de professores da educação básica permite que sejamos 

colaboradoras de nossos colegas de profissão, constituindo um par formativo. Esta 

relação fornece um repertório para nossa ação docente na aula universitária, bem 

como para outras facetas de nossas identidades de professoras universitárias que 

incluem, a pesquisa e a extensão. 

O trabalho com a formação continuada tem nos permitido constituir diferentes 

reflexões teórico-práticas para pensar a conduta didática, em especial no campo da 

organização da prática pedagógica, ou seja, da situação de ensino na aula, em contexto 

de formação inicial e continuada na universidade ou na escola básica. Somos instigadas 
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pelos relatos das professoras da educação básica com as quais trabalhamos, 

especialmente quando as escutamos abordar sobre possibilidades ou limites de suas 

ações pedagógicas com as crianças. Entendemos que temos constituído um acervo 

para a aula universitária composto por práticas e situações descritivas que fazem-nos 

buscar, teoricamente, conceitos que possam ampliar a compreensão sobre o que 

constitui o ato de educar, de ensinar e de cuidar no contexto da escola básica. 

Igualmente percebemos que desenvolvemos práticas de formação inicial na 

universidade que oferecem condições para os estudantes desenvolverem-se como 

professores reflexivos, participativos e criativos. 

Nossas aprendizagens ocorrem no que consideramos como uma aprendizagem às 

avessas. Na relação entre sujeitos de uma mesma profissão a assimetria se acentua 

justamente por atuarem em contextos diferentes, condições de trabalho e 

remuneração distintas, mesmo que a titulação possa se assemelhar. Exploraremos 

aqui a dimensão da titulação e do tipo de aluno com quem cada nível de professores 

trabalha, em função de que nossa reflexão está circunscrita à dimensão pedagógica da 

aprendizagem da docência para pensar a aula universitária.  

Uma primeira dimensão dessa assimetria é decorrente do status alcançado em função 

da articulação entre a titulação do professor universitário e o lugar em que este 

desenvolve seu trabalho, a Universidade. A segunda dimensão de assimetria refere-se 

ao fato de que o profissional da educação básica desenvolve seu trabalho pedagógico, 

principalmente, com crianças e adolescentes; já o professor universitário atua com 

jovens e adultos.  

A noção de par formativo é entendida de forma produtiva porque, ao atuarmos como 

docentes formadoras de professores de educação básica, capturamos elementos 

didáticos que acabam por potencializar nossa ação didática. Deste modo, seguimos 

sintonizadas com o contexto de trabalho pedagógico na sala de aula da escola básica e 

somos por ele alimentadas para repensar nossa conduta didática na aula universitária. 

O professor universitário de um curso de formação de professores, quando faz uso de 

elementos descritivos e exemplos concretos do cotidiano da escola básica, acaba 

oferecendo mais recursos para que os estudantes possam compreender os objetos de 

conhecimento que estão sendo problematizados, favorecendo as aprendizagens. 

 

Conclusões 
As questões anunciadas que dizem respeito a nossa condição profissional de 

professoras de professores e futuros professores no ensino superior não são de todo 

respondidas e, nessa condição, seguem sendo nosso desafio mobilizador. Ensinamos 

sobre o ensino e a aprendizagem, mas, o que sabemos sobre o nosso aprender? Quem 

e o quê nos ensina? Como aprendemos a docência desde nossa prática pedagógica 

com esse par formativo, igual e diferente, o professor da educação básica? A aula 

universitária é   lugar de aprendizagem para os futuros professores, beneficiada pelas 

nossas aprendizagens de docentes universitárias engendradas na participação em 

processos de formação continuada dos profissionais da educação básica. A relação 

entre professores que atuam em níveis de escolarização distintos, marcada por 

assimetrias das situações e condições de trabalho, constitui o que chamamos de par 
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formativo, fonte dos saberes forjados no interior da profissão, mesmo que, muitas 

vezes, às avessas. 
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