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Resumo: 

Nos dias atuais a formação continuada de profissionais do magistério tem se constituído uma 

necessidade e uma exigência no mundo do trabalho. Autores tais como Libâneo (2004), Nóvoa 

(1999), Gatti (2003) entre outros, têm trazido à baila assunto de muitos vieses, mas de 

concordância quando se trata da urgência da discussão do tema. A formação contínua – pessoal 

e profissional - está estreitamente intrincada à formação sociocultural dos sujeitos, o que faz da 

universidade um local decisivo na trajetória acadêmica dos professores, licenciandos e 

estudantes em geral.  Tomando por base essas premissas, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar os motivos pelos quais profissionais graduados de diversas áreas buscam o curso de 

pós-graduação lato sensu para sua formação continuada. Partimos das seguintes questões: qual a 

importância que os graduados atribuem à formação continuada em seu percurso acadêmico na 

Universidade? Quais as estratégias mais apontadas por esses sujeitos no cotidiano de sua 

formação? Quais os motivos principais que os levam à procura de um curso de pós-graduação 

lato sensu? O estudo tem como metodologia a análise conteúdo tal qual a prescreve Bardin 

(1977), a partir dos dados coletados em questionários com perguntas aberta e fechadas, 



respondidos por alunos dos cursos de Arte Educação, Docência do Ensino Superior e 

Psicopedagogia, de uma universidade privada da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro (Brasil). 

Para o âmbito da formação de professores é importante conhecer as concepções e práticas de 

formação continuada dos alunos graduados, investigando a importância dessa participação em 

sua formação acadêmica. Através de uma análise sistemática dos dados coletados, também será 

possível estabelecer quais as ações que podem ser empreendidas, reforçadas ou, até mesmo, 

evitadas nesse quadro, implementando a melhor qualidade dessas estratégias de formação.  

Ainda, a pesquisa vai ao encontro das diretrizes de formação de professores para o Ensino 

Superior, que preconizam que o docente desse nível de ensino deve estar apto ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, sendo dele esperado que articule os elementos dessa tríade de maneira 

ampla e consolidada. Assim, os motivos pelos quais os cursos de pós-graduação lato sensu são 

procurados podem estar também interrelacionados com a prática docente, o que referenda o 

estudo em questão. 
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I – A urgência da Formação Continuada de Professores 

A formação continuada toma hoje, na formação pessoal e profissional, uma dimensão central. 

Segundo Libâneo (2004, p. 227) “a formação continuada é condição para a aprendizagem 

permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores e 

especialista”. Nesse sentido, investigar estratégias de formação no local da formação é também 

apreender as estratégias dessa formação, podendo-se, através das respostas, reforçar e/ ou criar 

outras maneiras de ampliar esse desenvolvimento. 

É ainda o mesmo autor (id., ib.) que fundamenta os conceitos de formação continuada e 

formação inicial: 

o termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial.  A 

formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à 

formação profissional complementado por estágios. A formação continuada é o 

prolongamento da formação inicial visando ao aperfeiçoamento profissional teórico e 

prático no próprio contexto de trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura geral 

mais ampla, para além do exercício profissional (grifos do autor). 

 

Gatti (2003, p. 202) descreve em seu texto, pesquisa realizada em programa de formação 

continuada para professores, onde ressalta que “a maioria dos professores-cursistas não só 

concluiu o curso, como este se entrelaçou com suas vidas e experiências profissionais. Desse 



entrelaçamento deriva-se da efetividade e da possibilidade de um impacto que perdure no futuro 

desses profissionais”. 

Assim é que, ao proporcionar mecanismos para que essa formação aconteça, há também de se 

observar o que essa formação estabelece como base para vida profissional responsável e eficaz, 

posto que os efeitos da formação inicial deixam marcas pessoais que repercutem no cotidiano 

vivido de cada um.  

O profissional, é entendido como articulador privilegiado da formação inicial e também 

continuada, o que pode ser ratificado pelo pensamento abaixo: 

as estratégias de formação continuada passam também por mudanças posto que o 

perfil dos alunos se modifique em decorrência da assimilação de novos valores, dos 

impactos dos meios de informação e comunicação, da urbanização, da propaganda, do 

crescimento dos problemas social e da violência, com evidente repercussões na sala de 

aula (Libâneo, 2004, p.228).   

 

Dessa forma, ao buscar um curso de pós-graduação lato sensu, o profissional entende que há, na 

sua prática cotidiana, uma demanda por tal formação, visto os conhecimentos hoje serem fluidos 

e permanentemente postos à prova com as novas descobertas, carreadas pelas novas tecnologias, 

que permitem ver o mesmo objeto com o olhar mais ampliado. 

Para Zanchet, Cunha e Sousa (2009, p. 96),  

o conceito de formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano 

global que é preciso ter em conta face a outras concepções eminentemente técnicas. 

Desse modo, o conceito de formação tem a ver com a capacidade de formação, assim 

como com a vontade de formação. Nesse sentido, é o indivíduo o responsável pela 

activação e desenvolvimento dos processos formativos, não significando, com isso, que 

a formação seja necessariamente autónoma. 

 

III – Metodologia, análise dos questionários e algumas considerações 

Para implementarmos a pesquisa ora apresentada, optamos por elaborar um questionário que foi 

respondido por alunos da pós-graduação lato sensu de uma universidade privada da Baixada 

Fluminense, estado do Rio de Janeiro (Brasil). O estudo aqui proposto é de cunho quanti-

qualitativo, no qual foi levada em conta a tabulação dos dados de forma a que se tivesse acesso 

às respostas de uma parte numérica significativa dos sujeitos respondentes, e sobretudo, a 

qualidade das respostas dos mesmos. Para tal, foi realizada uma coleta de dados in loco, com a 

aplicação de questionários nos cursos apontados pelo estudo. 



Nossa intenção com o questionário era conhecer as razões pelas quais profissionais graduados 

em várias áreas do conhecimento a buscarem na pós-graduação sua formação continuada. De 

forma mais restrita, a intenção também era, a partir dos resultados indicados, levar à 

universidade ideias de melhoras em alguns aspectos que porventura pudessem ser indicados 

como falhos nos cursos pesquisados, além da manutenção dos aspectos apontados como bem 

sucedidos. 

A investigação é de orientação quanti-qualitativa, também denominada como multimétodo por 

Campbell e Fiske (1959, citado por Jick, 1979), a qual orienta o pesquisador à utilização 

cuidadosa dos métodos quantitativos e qualitativos na coleta e construção dos dados Também 

indica que esses mesmos dados sejam criteriosamente analisados ao longo do estudo, apontando 

ou não a necessidade de mudança dos rumos da pesquisa.  

Nesse sentido, as abordagens não se excluem e, ao contrário, se complementam alimentando o 

olhar do pesquisador. Segundo os autores citados por Jick, a combinação de técnicas dessas 

duas naturezas torna a pesquisa mais densa e reduz os problemas de adoção de um único 

caminho. Ainda, a utilização de uma abordagem exclusivamente quantitativa pode empobrecer a 

visão do pesquisador em relação ao contexto onde são coletados os dados, impedindo a análise 

mais apurada das diversas faces do objeto pesquisado.  

A opção por questionários como instrumental de pesquisa se deveu por estes possibilitarem a 

sistematização rápida e confiável dos dados obtidos pelas respostas dos informantes e por sua 

fácil operacionalização, incluindo-se aí o seu baixo custo e abrangência para uma amostra de 

média e grande dimensão em tempo reduzido. 

Dessa forma, de acordo com as características da pesquisa ora apresentada, foram respondidos 

57 questionários por alunos de cursos de pós-graduação lato sensu conforme o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Distribuição de respondentes por curso/turma 

Curso  Alunos  

Arte e Educação 14 

Docência do Ensino Superior 11 

Psicopedagogia Clínica e Institucional 32 

Total  57 (N da pesquisa) 

   

Trabalhamos com o N da pesquisa como a totalidade dos respondentes, 57 alunos, pois 

interessava-nos conhecer os motivos de maneira geral, o que não nos impede de, futuramente, 

procurarmos entender com mais profundidade as razões específicas de cada grupo. 



A idade dos respondentes varia de 20 a 60 anos, sendo a concentração na faixa entre 30 a 40 

anos, evidenciando uma maior maturidade do grupo de pós-graduandos.  

Sobre a formação na graduação e atuação profissional do grupo temos as seguintes áreas do 

conhecimento: 47 são professores da escola básica (da Educação infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio); 02 profissionais da área da Saúde (psicólogo e 

fonoaudiólogo); 04 advogados; e 04 têm outras atuações profissionais (analista de informação, 

segurança, consultor e instrutor). 

Em relação ao tempo de formado, a concentração maior dos respondentes tem de 6 a 10 anos de 

formado (28 respondentes) e, logo após, um grupo com 11 a 15 anos de formado (8 

respondentes). Chamou-nos a atenção a presença de um grupo pequeno, mas representativo, de 

respondentes que têm de 0 a 5 anos de formado (11 respondentes), ou seja, assim que 

terminaram a graduação ingressaram na pós, o que ressalta o aspecto que aqui debatemos, qual 

seja, a formação continuada. 

O grupo pesquisado tem predominância de professores, cabendo ressaltar que desses, o maior 

quantitativo encontra-se no curso de Psicopedagogia com 29 respondentes, seguido do curso de 

Arte-Educação com 14 respondentes. No curso de Docência do Ensino Superior, do total de 11 

respondentes, 4 são professores e os outros alunos têm outras profissões/atuações profissionais. 

Isso pode ser explicado se levarmos em conta os objetivos dos cursos, posto que a 

Psicopedagogia e a Arte-Educação parecem ter um direcionamento aos profissionais da 

educação, ampliando e complementando sua atuação na prática cotidiana, ao passo que o curso 

de Docência do Ensino Superior, tem como objetivo geral dar subsídios didático-pedagógicos 

aos profissionais de diversas áreas que almejam atuar como docentes no Ensino Superior. 

Dos 57 respondentes, 47 são mulheres e apenas 10 são homens. Esse quantitativo parece se 

fortalecer com as estatísticas sobre a feminização do magistério40 que apontam a forte presença 

feminina no magistério da Educação Básica. 

A primeira pergunta do questionário era: quais os motivos principais que o levaram à procura de 

um curso de pós-graduação lato sensu? A maior parte dos 57 pós-graduandos (30) respondeu 

“Ampliar e aprimorar meus conhecimentos”. Outro grupo também significativo (18) respondeu: 

“adquirir e ampliar conhecimentos para enfrentar a realidade e os desafios profissionais”. Ainda, 

um grupo expressivo (9) indicou: “ampliar o mercado de trabalho e oportunidades 

profissionais”. Outras respostas foram também colocadas, porém destacamos as que mais se 

repetiram. 

                                                           
40 Cf Professores do Brasil: impasses e desafios (Gatti e Barreto [coord], 2009). Disponível em 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001846/184682por.pdf>.  Acesso 29 abril 2012. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001846/184682por.pdf


Podemos observar pelas respostas que o curso de pós lato sensu tem se constituído como 

formação continuada, visto os respondentes assinalarem a ampliação e aprimoramento de seus 

conhecimentos, o que indica um conhecimento prévio e que, por diversas necessidades, precisa 

de ser complementado e ampliado.  Ainda, a dimensão de que o conhecimento que possuem não 

responde completamente aos desafios cotidianos fica explícito quando parte significativa dos 

respondentes indica que procurou a pós-graduação lato sensu para adquirir e ampliar seus 

conhecimentos para o enfrentamento dos dilemas e desafios que lhes são postos na realidade 

diária da prática profissional.  

Interessante comentar que a procura pela pós também parece apontar que a ampliação dos 

conhecimentos do profissional indica a abertura de novas oportunidades profissionais, com o 

seu desenvolvimento em outras áreas de atuação, diferentes daquelas originais de sua formação. 

Esse ponto coaduna-se com as ideias de Zanchet, Cunha e Sousa (2009, p. 97), quando apontam 

que “o desenvolvimento não é apenas função dos diferentes acontecimentos pelos quais o 

indivíduo passa, mas também de um processo dialéctico entre múltiplos factores ambientais e a 

construção pessoal que os sujeitos fazem desses factores” (grafia no original). 

A segunda pergunta do questionário era: “qual a aplicabilidade desse curso na sua vida 

profissional?”. Esta pergunta era de escolha múltipla e o respondente poderia marcar várias 

opções. O quadro com as respostas mais indicadas ficou assim distribuído: 

 

Quadro 2 – Pergunta n. 2 

Opções N. de respostas 

Ampliação de conhecimentos 57 

Ascensão na carreira 45 

Aumento salarial 19 

Status social 02 

Outros  04 

 

Mais uma vez, o grupo pesquisado aponta a ampliação de conhecimentos como a opção 

principal na busca do curso de pós-graduação. Notamos que a ampliação de conhecimentos está 

agregada à ascensão na carreira, referendando as recentes pesquisas que apontam que o aumento 

da escolaridade gera progressão na carreira41. Imediatamente após as duas opções mais 

indicadas, há a perspectiva de aumento salarial, complementando a opção de ascensão na 

carreira.  

                                                           
41 Idem à nota 4. 



A pergunta 3 era uma questão mista, na qual os respondentes marcavam a opção desejada e a 

complementavam: “em relação ao curso, suas expectativas têm sido...”. Nossa intenção com 

essa pergunta era entender se os cursos da pós-graduação estão atendendo os alunos, pensando 

na dimensão anteriormente referida, a de além de conhecer a razões das escolhas dos alunos, 

também trazer para universidade subsídios de mudança ou continuidade. As respostas e 

justificativas ficaram assim organizadas: 

Quadro 3 – Respostas e justificativas 

Opções  N. de respostas Justificativas  

Expectativas plenamente 
atendidas 

45 Professores capacitados e atenciosos; abordagens 
adequadas; ampliou meus conhecimentos; um novo 
mundo se abriu 

Expectativas parcialmente 
atendidas 

03 Falta aprofundar mais; há disciplinas que o professor 
não consegue relacionar a teoria e a prática 

Insuficiente  00 --- 

Outros  09 Estou começando o curso e ainda não tenho 
condições de avaliar42 

Total  57 --- 

 

Podemos observar que os alunos, em sua maioria, reconhecem a importância de um corpo 

docente bem qualificado para a dinamização das aulas, o que é expressado em suas falas. 

Também por suas falas, destacamos o fato de que a escolha desses alunos é direcionada, dando a 

entender que o curso escolhido foi uma opção estudada e planejada. Houve 3 alunos que 

indicaram que o curso vem atendendo parcialmente suas expectativas, faltando ainda aprofundar 

alguns conteúdos e consolidar de forma mais clara a relação teoria-prática. 

A quarta pergunta: “qual a importância que você atribui à formação continuada em seu percurso 

acadêmico na universidade?”, visava conhecer o grau de destaque que a formação continuada na 

universidade representava para os alunos. Houve nessas respostas a unanimidade, ou seja, todos 

os 57 respondentes indicaram que a formação continuada em seu percurso acadêmica na 

universidade é muito importante.  

Esse ponto vai ao encontro de nossa primeira hipótese, qual seja, de que a formação continuada, 

além de ser uma imposição da atualidade para o profissional, é também parte importante da 

formação pessoal, sem que se possa dissociar esses dois campos fortemente imbricados do 

percurso de formação – pessoal e profissional - como um todo. 

                                                           
42 Por serem cursos planejados por módulos, há uma rotatividade na entrada e saída de alunos e no dia de 
respostas aos questionários havia um pequeno grupo de alunos ingressando. 



A quinta pergunta era: “como o curso tem alterado sua prática profissional cotidiana?”. 

Solicitamos aos que estavam iniciando o curso que respondessem em função da expectativa de 

mudanças futuramente. As opções e suas respostas ficaram distribuídas conforme o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4 – Pergunta n. 5 

Opções  N. de respostas  

Trabalho melhor, com mais conhecimento sobre minha área de atuação 40 

Minha prática está mais consolidada 13 

Ainda não tive tempo de aplicar os conhecimentos aprendidos 04 

Outros --- 

Total  57 

 

O que chama a atenção nesse quadro de respostas é que a primeira opção está em consonância 

com a segunda, ou seja, com uma maior conhecimento sobre a área de atuação é esperado que o 

profissional atue de forma mais consolidada. Aqui parece haver uma forte ligação expressa entre 

teoria e prática, visto que com a ampliação do conhecimento a prática cotidiana se fortaleça e o 

profissional encontre subsídios para uma atuação mais sólida e consciente, melhorando seu 

desempenho. 

Para Zanchet, Cunha e Sousa (2009, p. 97),  

em geral, quando nos reportamos à ideia de desenvolvimento pensamos em evolução e 

continuidade. Se estendermos esta compreensão ao desenvolvimento profissional, 

superamos a justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento. Assim, poderíamos 

dizer que o desenvolvimento profissional se concretiza como uma atitude permanente 

de pesquisa, de questionamento e de busca de soluções. 

 

Ainda, essa questão está plenamente de acordo com a segunda pergunta do questionário: “qual a 

aplicabilidade desse curso na sua vida profissional?”, visto ter sido unânime entre os 

respondentes a opção de que a pós trouxe a ampliação de conhecimentos, logo seguida de uma 

perspectiva de ascensão na carreira. 

A questão de n. 6 tinha a intenção de saber o entendimento profissional do aluno que procura o 

curso de pós-graduação lato sensu: “no cotidiano de sua formação, você entende que o 

profissional...”. Nessa pergunta o respondente poderia marcar quantas opções julgasse 

necessárias. Segue abaixo o quadro com as respostas: 



Quadro 5 – Pergunta n. 6 

Opções  N. de respostas  

Precisa estar se atualizando 47 

Deve continuar estudando por obrigação --- 

É uma exigência dos tempos atuais 12 

Deve buscar outras frentes de trabalho 06 

 

Interessante observar que as respostas se complementam, pois o profissional precisa estar 

sempre se atualizando porque é uma exigência dos tempos atuais. Além disso, com a atualização 

necessária, outras frentes de trabalhos podem ser buscadas, o que também foi apontando pelos 

respondentes da pesquisa. 

Nesse sentido, Zanchet, Cunha e Sousa (2009, p.97) salientam que  

entendemos o conceito de formação, também, como o conjunto de experiências vividas 

no trabalho de professor, que permitem que a identidade seja reconstruída dentro do 

seu quotidiano. Nessa perspectiva, trata-se de encarar as situações de formação como 

«reconstrução» das situações de trabalho vividas pelos professores no seu ofício, onde 

as aprendizagens que realizam se tornam importantes referentes para a sua formação. 

Incluímos, também, a possibilidade de compreender a formação como um processo de 

desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades. Não 

estamos a afirmar que a formação seja construída, apenas, por acumulação de cursos, 

de conhecimentos ou de técnicas. Para além dessas condições, ela compreende um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de 

uma identidade pessoal (aspas no original).  

 

IV – Considerações finais 

Frente às respostas dos pós-graduandos, a formação continuada precisa realizar-se nas 

condições e possibilidades de acesso aos espaços formais de conhecimento, nas diferentes 

modalidades e níveis de ensino, para que o docente, além de ascender profissionalmente, tenha a 

fundamentação teórica necessária à reflexão e à análise da realidade, indispensáveis à 

construção de sua práxis docente, precisando estabelecer a relação indivíduo + professor + 

instituição escolar + universidade. 

Nesta trajetória a emancipação do profissional permite que se busquem respostas para as 

indagações: em que condições de vida e de trabalho estamos realizando nossa qualificação para 

dar conta de uma prática de qualidade? O que podemos fazer para defender o nosso direito ao 

conhecimento e à informação? Como os estudos que empreendemos transformam-se em novos 

conhecimentos? 



A pós-graduação lato sensu estabelece espaços para constantes diálogos entre o fazer e o pensar, 

atuando como mediadora da função crítica na luta para uma sociedade mais diversa e com 

profissionais responsáveis por suas práticas e atuações mais consolidadas. 

Dessa forma, a formação contínua e permanente passa a ser vista como um aspecto da 

maturidade e sobrevivência na profissão, tornando-se um imperativo para que se mantenha vivo, 

como ser pessoal e profissional, no sentido de manter-se atualizado e “no mercado”. Para além 

dos aspectos práticos, a formação continuada é também uma marca da contemporaneidade e da 

responsabilidade pessoal. Finalizamos com Nóvoa, citado por Zanchet, Cunha e Sousa (2209, p. 

97, apontando que 

Ao reflectir sobre a formação de adultos, Nóvoa (1988: 128) explica que o adulto em 

situação de formação é portador de uma história de vida e de uma experiência 

profissional; assim, «mais importante do que pensar em formar esse adulto é reflectir 

sobre o modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu 

património vivencial através de uma dinâmica de compreensão retrospectiva». 

Continua o autor, dizendo que a formação é sempre um processo transformação 

individual, na tripla dimensão do saber (conhecimentos), do saber-fazer (capacidades) 

e do saber-ser (atitudes). Para concretizar esse objectivo, o autor supõe «uma grande 

implicação do sujeito em formação, de modo a ser estimulada uma estratégia de 

autoformação». Afirma que «formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, 

mas sim trabalhar colectivamente em torno da resolução de problemas. A formação 

faz-se na produção e não no consumo do saber» (Nóvoa, 1988: 128; aspas no original).  
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Resumo: 

Esse estudo visa refletir sobre a importância da formação pedagógica para o professor 

universitário. A formação para o exercício do ensino superior pode ser vista como um campo 

em que há muito por se fazer em termos de pesquisas e práticas. Quando existe alguma 

formação para a docência neste grau de ensino esta se encontra circunscrita a uma disciplina de 

Didática do Ensino Superior, nos momentos da pós-graduação, com carga horária média de 20 

horas. Situa-se nesta disciplina, muitas vezes, as referências e orientações para o professor 

universitário atuar em sala de aula. Não há uma exigência de conhecimentos de base para o 

magistério e nem uma formação sistemática propiciadora da construção de uma identidade 

profissional para a docência. Um dos problemas é que muitos professores universitários nunca 

tiveram práticas docentes em instituições além da universidade, sua trajetória profissional está 

alicerçada apenas nos modelos de professores que tiveram e suas experiências são constituídas 

apenas enquanto alunos. Há um imaginário nessa perspectiva que concebe que basta o domínio 

do conhecimento específico e o instrumental para a produção de novas informações para que se 

cumpram seus objetivos. Dessa forma, questiona-se: Como se dá a formação de professores nos 

Cursos de Pós-Graduação lato sensu? Caberá à formação docente ocupar-se apenas das questões 

pedagógicas da sala de aula? No contexto de análise do universo pesquisado, trata-se de um 

estudo de caso, com abordagem indutivo e pesquisa descritiva, onde procuramos centrar na 

formação do docente universitário nos cursos de pós-graduação lato sensu, tendo como 

referência os alunos matriculados na disciplina Didática do Ensino Superior em uma Faculdade 

localizada no município de Sinop - Estado de Mato Grosso – Brasil. A relevância e pertinência 


