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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 



desse trabalho reside em acreditar que este é um momento que proporciona a reflexão sobre o 

que é ser professor, proporcionando interações e compartilhamento de ideias e ações sobre o 

fazer pedagógico, além de apontar alguns elementos essenciais para a construção das 

competências necessárias e desejáveis para a atuação docente na universidade. Acredita-se que 

o contexto no qual a educação se acha envolvida, e as mudanças impulsionadas por fatores 

intrínsecos e extrínsecos a ela, exige do professor universitário um novo perfil, que só poderá 

ser construído pela via da formação pedagógica. O estudo está relacionado com as contribuições 

no que se refere à formação e preparação do professor universitário para o exercício de ensinar 

em estudos como de Garcia (1999), André; et al (2002), Pimenta e Anastasiou (2002), Masetto 

(2000), Cunha (2002), Balzan (2000), Morosini (2001) dentre outros, os quais sustentam a 

afirmativa da pouca atenção dada a este segmento de ensino. 

Palavras-chave: 

Formação de Professores. Pós-Graduação. Docência Universitária. 

 

1 Introdução 

No contexto de amplas discussões sobre a formação do professor que atua no ensino superior, 

bem como sobre as condições pelas quais esses profissionais ingressam no magistério, 

destacam-se significativas reflexões sob os diferentes enfoques relativos à importância dos 

conhecimentos pedagógicos e epistemológicos que definem e caracterizam a docência.  

A docência universitária tem sido considerada uma caixa de segredos, na qual as políticas 

públicas omitiram determinações quanto ao processo do ensinar, ficando o mesmo afeto à 

instituição educacional, que por sua vez o pressupõe integrante da concepção de liberdade 

acadêmica docente (MOROSINI, 2001). 

Com o processo de globalização, que se adentrou de forma acentuada pelo panorama nacional, a 

concepção de docência universitária está sofrendo alterações. No plano da capacitação da área 

de conhecimento, os parâmetros são claros. No plano da didática, embora esses parâmetros não 

sejam claros, da etapa da docência universitária, caracterizada pelo laissez-faire, passa-se à 

etapa da exigência de desempenho docente de excelência. Tornam-se definidores: um cidadão 

competente e competitivo, inserido na sociedade e no mercado de trabalho, com maior nível de 

escolarização e de melhor qualidade, utilizando tecnologias de informação na sua docência, 

produzindo seu trabalho não mais de forma isolada, mas em redes acadêmicas nacionais e 

internacionais, dominando o conhecimento contemporâneo e manejando-o para a resolução de 

problemas, etc. Um docente que domine o trato da matéria do ensino, a integre ao contexto 

curricular e histórico-social, utilize formas de ensinar variadas, domine a linguagem 

corporal/gestual e busque a participação do aluno, conforme explana (CUNHA, 2002). 



Desse modo, esse estudo teve como objetivo 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? 

 

2 Revisão da literatura 

2.1 Conceito de Didática 

Se recorrermos à história, constataremos que as relações entre o ensinar e o aprender já eram 

anunciadas no século XVII por Comenius. Gasparin (1994) estudioso das obras Comenianas 

explica que Comênio vai do ensino à aprendizagem, da ação do professor à ação do aluno, ou 

seja, da docência à discencia. As palavras docente e discente, que encerram o sentido de que 

alguém está fazendo alguma coisa, referem-se à ação do professor e do aluno, pois a origem 

delas atesta que docere significa ensinar, fazer aprender, enquanto discere traduz o sentido de 

aprender. 

Seriam, pois, duas ações distintas, mas complementares, interligadas e inseparáveis. A aquisição 

de conhecimentos não pode se dar unicamente por uma das partes, isto é, ou só pelo ensino ou 

só pela aprendizagem. Uma e outra constituem duas faces intercambiáveis e inseparáveis do 

mesmo todo. 

Conforme explicam Durante e Fonseca (2011, p.3) 

 
Educar é um desafio, implica parar e reconhecer a necessidade de aprender e de 

refletir sobre a educação que se pretende oferecer e sobre as condições dessa oferta, no 

que tange a formação docente e práticas pedagógicas diferenciadas e eficazes. Por isso 



é necessário que o trabalho educativo vá além do espaço de sala de aula, mas que 

também possamos refletir sobre os fatores que interferem no processo ensino e 

aprendizagem que estão presentes em nossa sociedade atual.  

 

Assim, considera-se o termo didática que deriva do grego didaktiké e significa a arte de ensinar. 

Hoje são muitas as definições para esse termo, mas quase todas apresentam como ciência, arte 

ou técnica de ensino. Para Massetto (2003) didática é o estudo do processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula e de seus resultados e surge quando há intervenção dos adultos na 

atividade de aprendizagem dos jovens e crianças através de planejamento e pré-exame do 

ensino, que difere das intervenções feitas ao modo espontâneo de antes.  

Segundo Castro (1991) o debate em relação á didática é muito concentrado. Na verdade, essa 

disciplina nuca foi fechada em si mesma. É o que prova a própria necessidade de várias 

qualidades: didática renovada, psicológica, sociológica, filosófica, moderna, geral, especial etc. 

Essa polêmica, entretanto, não parece com tanto destaque em relação ao ensino universitário.  

Embora vários estudiosos da educação insistam na importância da aquisição de conhecimentos e 

habilidades pedagógicas pelos professores no mesmo nível de ensino, muito deles não 

reconhecem a importância da didática para sua formação.  

Cabe ressaltar que vários professores universitários não dispõem de preparação pedagógica. E 

também, ao contrário dos que lecionam em outros níveis, muitos professores universitários 

exercem duas atividades: a de profissional de determinada área e a de docente, com ênfase na 

primeira. Por essa razão, conferem menos atenção às questões de natureza didática de que os 

professores dos demais níveis, os que recebem formação pedagógica.  

No Ensino Superior é onde menos se verifica a diversidade em relação às práticas didáticas. As 

aulas expositivas são as mais frequentes e o professor de modo em geral aprende a ensinar com 

treinamentos pré-estabelecidos, ensaios e simulações. O educador compõe a principal fonte 

sistemática de informações, e uma das habilidades que mais incentivam os alunos, a de 

memorização. A prática mais constante de avaliação da aprendizagem consiste na aplicação de 

provas, usando como critério autoritário, em relação ao aluno, a mensuração numérica do que o 

discente “aprende”, muito das vezes através de notas subjetivas. Aos alunos, entretanto, cabe 

sua colocação na condição de ouvintes e esperar que os professores ministrem corretamente. 

Cunha (1997, p. 26) afirma que “[...] os professores criam certo sentimento de culpa se não são 

eles que estão ‘em ação’, isto é, ocupando espaço com a palavra em sala de aula”.  

No que diz respeito à articulação entre ensino e aprendizagem, Massetto (2003, p.82-83) alerta 

para a necessidade atual de transposição de paradigmas na ação didática universitária: o autor 

propõe a 



substituição da ênfase no ensino pela ênfase na aprendizagem. Para ele, não se trata apenas da 

simplificação do ato de substituir palavras. Assim, nas ações desenvolvidas na prática 

pedagógica 

universitária, é preciso transitar:  

 
Da centralização do professor para o aluno, cabendo a este o papel central de sujeito que 

exerce as ações necessárias para que ocorra sua aprendizagem, adquirindo habilidades, 

enfim, produzindo conhecimento;  

Do papel do professor enquanto agente de transmissão de informações para a função de 

mediador pedagógico, ou mesmo de orientador do processo de aprendizagem do aluno. 

 

Nesse esforço de articulação ensino aprendizagem, a questão da construção da autonomia do 

estudante universitário tem sido amplamente discutida. Para Teixeira (2002) o papel do aluno, o 

aprendente, o sujeito construtor do conhecimento, é de importância relevante na construção de 

sua 

autonomia, pois deve mostrar-se corresponsável pela construção de resultados em todos os 

momentos de seu percurso acadêmico. 

Masseto (1992) fala da sala de aula como espaço de convivência que articula vida e realidade, 

lugar de encontro, explorados pelo educador e educando parceiros no ato de desvelar e construir 

o conhecimento. 

É neste contexto de relações entre a construção da autonomia na aprendizagem universitária que 

a Didática ganha força para dimensionar o ensino, isto é, a docência no ensino superior. Esta, 

por sua vez, exige articulação de saberes complementar. 

Portanto, frente aos desafios postos para o ensinar, o domínio específico de uma área científica 

do conhecimento não é suficiente. O professor universitário deve desenvolver também outros 

saberes: pedagógico e político. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 9394/96 não concebe a docência universitária como um processo de formação, mas sim 

de preparação para o exercício do magistério superior (PIMENTA, 2002). 

 

2.2 Docência Universitária 

A Docência não pode ser compreendida como sendo apenas um ato de ministrar aulas, visto que 

este conceito vai além disso. 

 



O conceito de docência passa a não se constituir apenas de um ato restrito de ministrar 

aulas, nesse novo contexto, passa a ser entendido na amplitude do trabalho 

pedagógico, ou seja, toda atividade educativa desenvolvida em espaços escolares e não 

escolares pode-se ter o entendimento de docência (LIBÂNEO, 2007 p. 23). 

 

Considera-se que a docência, independente do nível de ensino em que ela aconteça, é uma ação 

humana. Reconhecer a dimensão humana da docência é admitir, assumir que ela se constitui 

histórica e socialmente e, por conseguinte, é parte integrante da identidade profissional do 

professor. Durante e Fonseca (2011, p.2) explicam: 

 
Sabemos que o processo ensino e aprendizagem incluem tanto aquele que aprende (o 

aluno) como aquele que ensina (o professor). O ato de ensinar e aprender acontece 

entre sujeitos humanos. Podemos dizer que não há ensino e aprendizagem sem que haja 

uma relação entre esses sujeitos. E que a aprendizagem depende do relacionamento 

entre eles e dos fatores que envolvem essa relação, tais como a afetividade, desejo, o 

carinho, uma boa comunicação. 

 

A docência na educação superior é uma atividade complexa e, por conseguinte, considera 

Cunha (2010, p. 25) “[...] exige tanto uma preparação cuidadosa como singulares condições de 

exercício, o que pode distingui-la de outras profissões [...] o exercício da docência exige 

múltiplos saberes que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações”. 

Morosini (2001) analisa que a legislação da educação superior apresenta limites quanto à 

formação didática do professor, constituindo-se, este, num campo de silêncio. Na lei 9394/96 há 

a explicitação, apenas, de que o docente do ensino superior deve ter competência técnica, mas 

não há uma definição da compreensão do termo.  

Essa ausência da formação dos professores para a docência no ensino superior acaba por 

justificar que este seja um lugar de atividade assistemática, com escasso rigor e pouca 

investigação, segundo Garcia (1999). O autor acrescenta que não existiu até hoje tradição de 

treino profissional no ensino superior, e os professores jovens sempre foram deixados sós, 

exceto talvez um breve curso de iniciação. Esse curso de iniciação a que se refere Garcia são as 

formações em cursos de Pós-Graduação lato sensu os quais oferecem apenas uma disciplina de 

formação, geralmente denominada Didática do Ensino Superior, com carga horária média de 

20h. Assim, Garcia (1999) se mostra pouco confiante na possibilidade de que se construa um 

currículo de formação inicial do professor universitário. Acredita que seria mais plausível falar 

em programas de iniciação na profissão docente. 



Morosini (2000) considera que uma única disciplina, por si só, não “prepara” e sequer forma o 

professor para atender às exigências das Instituições de Ensino Superior brasileiras; 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Corroborando essa assertiva, Veiga (2006) 

defende que tal exigência é indispensável, 

 
à atividade reflexiva e problematizadora do futuro profissional. O ensino articulado 

aos componentes curriculares e projetos de pesquisa e de intervenção, levando em 

conta que a realidade social, não é objetivo de uma disciplina e isso exige o emprego 

de uma pluralidade metodológica. A pesquisa e a extensão indissociadas da docência 

necessitam interrogar o que se encontra fora do ângulo imediato de visão. O 

conhecimento científico produzido pela universidade não é para mera divulgação, mas 

é para a melhoria de sua capacidade de decisão. 

 
Entretanto Veiga; et al (2000, p.190) afirmam que: 

 
Se a especificidade e identidade da profissão docente é o ensino, é inadmissível que 

professores universitários que detenham o domínio do conhecimento em um campo 

específico não recebam uma formação mais condizente com as reais necessidades dos 

alunos e do ser professor. 

 

Balzan (1999, p. 186) considera que “o professor universitário foi definido como o único 

profissional de formação superior do qual nada era exigido para ingresso na carreira, quer em 

termos de preparação específica, quer em termos de experiências prévias”. 

Ainda na percepção de Pimenta e Anastasiou (2002) observam que a formação atualmente 

oferecida aos pós-graduandos os separa de qualquer discussão sobre a dimensão pedagógica da 

formação para a docência no ensino superior, desconsiderando, inclusive, que os elementos 

chave do processo de pesquisa não são os mesmos necessários à atividade de ensinar, e 

elaboram uma comparação entre as características dos elementos constituintes de cada 

atividade.  

Nesta ótica Martines (2006, p.27) considera que, 

 
Esta afectación subjetiva no se alcanza con simples charlas, comunicados, escritos, 

plegables, o publicaciones. Implica un trabajo con los sujetos para impactarlos en su 

conciencia y en la razón ética de su quehacer en la universidad. em tal sentido, la 

formación del profesor universitario pasa a ser una condición sin la cual es difícil 

lograr su desarrollo professional y los propósitos de calidad. La formación no debe 

entenderse sólo como una compensación de deficiências o como forma de estar al día 



em materia de reformas y nuevos enfoques em planes de estúdios, sino como una 

constate que forma parte del desarrollo professional del professorado. 

 
A esse respeito propõe García y Maquilón (2010, p.19), 

 

El sistema de formación del professorado universitario tiene que evolucionar con el fin 

de satisfacer las necessidades cambiantes que demanda la sociedade a partir de 

critérios de máxima calidad. Obviamente necessitamos un professorado cualificado 

capaz de responder a las demandas del mundo laboral, pero sin olvidar la importância 

de ser capaz de formar ciudadanos responsables de quienes se espera que interactúen 

en la sociedade desde el respecto y el diálogo, con espíritu crítico y autocrítico, con 

pensamento autónomo y con una ética impregnada del sentido de la justicia, la 

equidade y la tolerância. 

 
Aliado a formação docente está a construção da identidade profissional. Por identidade 

profissional docente entendem-se as posições do sujeito que são atribuídas ao conjunto das 

representações colocadas em circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos 

professores no exercício de suas funções em instituições educacionais, mais ou menos 

complexas e burocráticas. Conforme Pimenta (2008, p.132), 

 
A construção da identidade com base numa profissão inicia-se no processo de efetivar 

a formação na área. Assim, os anos passados na universidade já funcionam como 

preparação e iniciação ao processo identitário e de profissionalização dos 

profissionais das diferentes áreas. Quando passam a atuar como professore no ensino 

superior, no entanto, fazem-no sem qualquer processo formativo e mesmo sem que 

tenham escolhido ser professor. 

 

O desenvolvimento de uma identidade profissional corrobora para o profissionalismo dos 

docentes. Na percepção de Massetto (2003, p.13), 

 
A docência no ensino superior exige não apenas domínio de conhecimentos a serem 

transmitidos por um professor como também um profissionalismo semelhante aquele 

exigido para o exercício de qualquer profissão. A docência nas universidades e 

faculdades isoladas precisa ser encarada de forma profissional, e não 

amadoristicamente.  

 
E completando essa reflexão, Demo (1996, p.48) expõe que um professor com ensino 

tradicional se torna um burocrático ministrador de aulas e o aluno adestrado, desse modo, afirma 



que o professor deve ser um “pesquisador, [...]; socializador de conhecimentos, [...];” e alguém 

“capaz de motivar o novo pesquisador no aluno [...].” Assim, entendemos que o professor para 

atuar no ensino superior precisa buscar formação contínua, mas essa precisa ser no âmbito 

pedagógico e não apenas técnico. 

 

3 Metodologia 

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. 

Desse modo, participaram da pesquisa 10 pós-graduandos sendo: 01 bacharel, 01 tecnólogo e 08 

licenciados. 04 do gênero feminino e 06 masculino. A faixa etária está entre 21 e 51 anos. 

Nenhum deles atua no ensino superior, mas pretendem atuar. 

A caracterização dos sujeitos foi obtida por meio do questionário aplicado, o qual contem 09 

perguntas, as quais buscaram responder sobre como se dá a formação de professores nos Cursos 

de Pós-Graduação lato sensu. 

Em um primeiro momento as questões foram analisadas individualmente e depois buscou-se as 

semelhanças e diferenças entre as respostas. As informações coletadas foram analisadas a luz 

das teorias de Garcia (1999), André; et al (2002), Pimenta e Anastasiou (2002), Massetto 

(2000), Cunha (2002), Balzan (2000) e Morosini (2001). 

Os respondentes são identificados pela letra R seguido de numeração, assim, temos R1, R2 

sucessivamente. 

 

4 Apresentação e análise dos resultados 

No intuito de atender ao propósito dessa pesquisa, aplicou-se um questionário a dez pós-

graduandos matriculados na disciplina Didática do Ensino Superior em uma Faculdade 

localizada no município de Sinop - Estado de Mato Grosso – Brasil. 

Buscamos entender como se dá a formação de professores nos cursos de pós-graduação lato 

sensu, assim, questionamos como eles consideram a atividade de docência, sendo que alguns 

responderam que a docência é oportunidade de emprego, conforme a R10 “para mim é uma 

oportunidade a mais de emprego”. Por outro lado, alguns pós-graduandos entendem que para 

exercer essa atividade se faz necessária aptidão, responsabilidade e competência, de acordo com 



o extrato da R1 “[...] é um processo no qual o educador necessita estar apto para tal função com 

responsabilidade e competência”. 

Percebemos que a atividade de docência ainda não é entendida em sua essência por todos 

aqueles que a exercem ou pretendem exercê-la. Essa percepção corrobora o que se tem 

presenciado em algumas Instituições de Ensino Superior, profissionais que ministram aulas nos 

cursos de graduação, não tendo a docência como profissão, mas sim como uma atividade 

secundária. 

Ainda no intuito de entender a formação de professores, perguntamos qual a percepção deles 

sobre a formação de professores para atuar no ensino superior. Analisando as dez respostas, 

notamos que apenas um respondente foi coerente, pois conseguiu responder ao que fora 

solicitado. Para o R4, 

 
A formação é bastante deficiente, visto que muitos são bacharéis e apoiam suas 

práticas em suas experiências como alunos. Até mesmo os cursos de Mestrado e 

Doutorado possuem uma ênfase maior na pesquisa deixando a docência em segundo 

plano. A formação continuada que seria uma saída para esta situação, fica a cargo das 

instituições de ensino, que nem sempre consideram-na importante. 

 
A percepção do R4 é corroborada por Morosini (2001, p.15) quando afirma que no âmbito da 

política pública “a docência universitária tem sido considerada uma caixa de segredos”, 

marcada por omissões a respeito do processo de ensinar, “ficando o mesmo afeto à instituição 

educacional, que por sua vez o pressupõe integrante da concepção de liberdade acadêmica 

docente”. E compartilhada por Pimenta e Anastasiou (2002, p. 37) quando afirmam que, embora 

os professores possuam experiências significativas e trajetória de estudos em sua área de 

conhecimento específica, é comum nas diferentes instituições de ensino superior, o predomínio 

do “despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de 

aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala 

de aula”.  

No contexto do (des) preparo do professor universitário, questionou-se de que forma procura 

obter conhecimentos para ministrar aulas. Todos os respondentes disseram que utilizam 

pesquisa, formação continuada, observação sobre o trabalho de outros profissionais.  

Desse modo, inferimos que a capacidade/competência que esperamos do professor na atualidade 

não ocorre tão simplesmente pelo seu exercício profissional em função de sua formação, seja ela 

inicial ou continuada, mas que seja sempre caracterizada pelo processo de reflexão - ação - 

reflexão. Segundo Pinto (2008) a reflexão-ação-reflexão vai exigir que os professores, de 

qualquer nível, estejam constantemente se auto avaliando nas coisas que dizem respeito à sua 



competência, ao seu planejamento, aos seus posicionamentos diários na sala de aula em relação 

aos alunos.  

No contexto de discussão acerca da formação do professor universitário e as condições pelas 

quais esses profissionais ingressam na vida acadêmica, surgem reflexões sob os diferentes 

enfoques e paradigmas relativos aos saberes pedagógicos e epistemológicos que mobilizam a 

docência gerando assim, uma tensão explícita no bojo das universidades que cada vez mais têm 

recebido professores sem experiência prévia na função de docente do ensino superior, além dos 

diversos professores que, apesar de esboçarem um excelente referencial teórico, necessitam, 

entretanto, rever sua prática pedagógica.  

Percebemos a vivência efetiva que as universidades enfrentam quando o seu corpo docente é 

composto, em sua maioria, de principiantes na docência do ensino superior e nunca tiveram 

contato com uma formação pedagógica que abarcasse os conhecimentos teóricos e práticos 

relativos às questões do ensino e aprendizagem em sua contextualização, tais como: o aluno – 

sujeito do processo de socialização do saber; o professor – agente de formação, e o contexto-

lócus onde ocorre o saber e as relações que se travam entre suas interdependências.  

Dessa forma, no percurso de suas ações e no âmago do seu senso comum pedagógico, o docente 

aloca sua práxis educativa, desarticulada com as finalidades sócio político e culturais do 

processo educativo. Atentos a essa questão, Pimenta e Anastasiou (2002, p.259) referindo-se ao 

processo de docência do ensino superior, dizem que “o avançar no processo de docência e do 

desenvolvimento profissional, mediante a preparação pedagógica não se dará em separado de 

processos de desenvolvimento pessoal e Institucional: este é o desafio a ser hoje, considerado na 

construção da docência no ensino superior”. 

  

5 Considerações finais 

Considera-se que docência no ensino superior requer formação profissional para seu exercício, 

ou seja, conhecimentos específicos para exercê-la adequadamente ou, no mínimo, a aquisição de 

conhecimentos e habilidades vinculadas à atividade docente para melhorar sua qualidade, pois 

compete ao professor duas responsabilidades básicas: formar profissionais para diversificadas 

áreas de atuação, inclusive formar futuros professores para a educação básica e gerar 

conhecimentos em suas área de conhecimento. 

O professor, portanto, necessita fundamentar sua prática nos saberes da docência – saberes 

científicos, pedagógicos e experienciais - , os quais, em diálogo com os desafios do cotidiano, 

sustentam e possibilitam o desenvolvimento da identidade de um profissional reflexivo, crítico e 

pesquisador, articulado a contextos mais amplos, considerando o ensino como uma prática 

social. 



A formação docente deve abarcar um novo olhar, inovação, não mediante ações isoladas, mas 

sobre processos integrais para o desenvolvimento docente, concebido como profissional da 

educação. Desenvolver a ideia de professor universitário como profissional da educação e não 

somente de sua disciplina. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva sobre o alcance de sua 

formação. Pensar em seu desenvolvimento e não somente em sua capacitação, obriga a 

considerar um conjunto de ações integrais que permite afetar o ser do professor em tudo que sua 

função implica. A integralidade passa por diversas alternativas que envolvem o professor em 

seu ser e seu querer, vinculando avaliação, formação, prática, sistematização, investigação e 

conjugando numerosas alternativas com horizontes institucionais, as necessidades de formação 

e a perspectiva ética, social e política. 

Não basta, embora ajude, a existência de alguns cursos de pós-graduação a disciplina Didática 

do Ensino Superior, meramente por exigência legal. É necessária uma articulação orgânica entre 

os cursos de graduação e os de pós-graduação que possibilite o encontro entre professores mais 

experientes e alunos/professores em formação para que aconteça uma real vivência de sala de 

aula em todas suas etapas. 

A especialização efetiva do docente torna-se uma necessidade constante, pois, “exige-se de 

quem pretende lecionar que seus conhecimentos e práticas profissionais sejam atualizados 

constantemente por participações em cursos de aperfeiçoamentos, especializações, congressos e 

etc” (MASSETTO, 2003, p. 19). 

A “reciclagem” constante do docente é importante para tentar sanar a carência do professor na 

aérea pedagógica. Uma vez que, o domínio de didática é importante para o dia a dia na sala de 

aula e torna-se um facilitador no processo de ensino aprendizagem. “A docência no nível 

superior exige do professor domínio na área pedagógica” (MASSETTO, 2003, p. 19). 

Assim, concordamos com Morosini em que apenas a disciplina Didática do Ensino Superior, 

oferecida nos momentos da pós-graduação, não forma o professor para o ensino superior. 

 

Referências bibliográficas 

Balzan, N. C. (1999). Formação de professores para o ensino superior: desafios e experiências. 

In: Bicudo, M. A. V.; Silva Junior, C. A. (org). Formação do educador e avaliação 

educacional. São Paulo: Unesp, v. 2, p.173-188. 

Brasil. lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Cunha, M. I. (org). (2010). Trajetória e lugares de formação da docência universitária: da 

perspectiva individual ao espaço institucional. Araraquara/SP: Junqueira & Martins. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


Cunha, M. I. (2002). O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus. 

Demo, P. (1996). Educar pela Pesquisa. Campinas/SP: Ed. Autores Associados. 

Durante, M. C. J.; Fonseca, J. R. (2011). A interação professor-aluno e o processo de 

aprendizagem. In: V Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade (pp.1-14). 

Universidade Federal de Sergipe. 

Garcia, M. (1999). Formação de professores: para uma mudança educativa. Portugal: Porto 

Editora. 

García, M. P. S.; Maquilón, J. J. (2010). El futuro de la formación del professorado 

universitario. REIFOP, 14 (1), 17-26. 

Gasparin, J. L. (1994). Comênio ou da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Campinas, São 

Paulo: Papirus. 

Libâneo, J. C. (2007). Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez. 

Martines, J. E. (2006). La Universidad productora de produtores: entre biopolítica y 

subjetividade. Bogotá: Unilasalle. 

Massetto, M. (2003). Docência universitária: repensando a aula. In: Teodoro, A, Vasconcelos, 

M. L. (orgs). Ensinar e aprender no ensino superior: por uma epistemologia da 

curiosidade na formação universitária. São Paulo: Mackenzie. 

Massetto, M. (1992). Docência Na Universidade. São Paulo, Papirus. 

Morosini, M. C. (org) (2001). Professor do ensino superior: identidade, docência e formação. 2 

ed. Brasília: Plano Editora. 

Morosini, M. C. (2000). Docência universitária e os desafios da realidade nacional. Professor do 

ensino superior – identidade, docência e formação. Brasília:Inep/MEC. 

Pimenta, S. G.; Anastasiou, L. das G. (2002). Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez. 

Pimenta, S. G. (2008). Docência no Ensino Superior. São Paulo: Cortez. 

Pimenta, S. G. (2002). De professores, pesquisa e didática. Campinas: Papirus. 

Pinto, D. B. B. (2008). O papel do professor universitário em termos de didática, frente aos 

novos desafios da sociedade contemporânea. Disponível em 

<http://www.gestaouniversitaria.com.br>. Acesso em 29/12/2011. 

Veiga, I.; et al. (2000). Aula universitária e inovação. In: Veiga, I.; Castanho, M. E. L. M. (org). 

Pedagogia universitária: a aula em foco, Campinas, SP: Papirus. 



Veiga, I. (2006). Docência universitária na educação superior. Disponível em 

<http://naeg.prg.usp.br/gap/secoes/seminario/docencia_universitaria_na_educacao_supe

rior.pdf> Acesso em 30/03/2011. 

Teixeira, M. (2002). Prática docente e autonomia do aluno: uma relação a ser construída em 

cursos de graduação. Tese de Doutorado. São Paulo. 

 

6.38. 

Título: 

Formação docente para o ensino superior mediado por tecnologias de informação e 
comunicação: articulando conhecimentos e práticas 
Autor/a (es/as):  

Espíndola, Marina Bazzo de [Universidade Federal de Santa Catarina] 

Reses, Gabriela Nobrega [Universidade Federal de Santa Catarina] 

Ramos, Vinicius Faria Culmant [Universidade Federal do Rio de Janeiro] 

Resumo: 

O Brasil vivencia um cenário de rápida expansão do ensino superior, incorporando novas 

modalidades, como o ensino a distância e o semipresencial, que exigem novos modos 

pedagógicos geralmente mediados pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs). As 

tradicionais iniciativas voltadas para a atualização do docente universitário priorizam a 

apresentação de conceitos pedagógicos e do uso das TICs a partir de uma dimensão técnica que 

desconsidera as vivências e conhecimentos construídos por este professor no seu cotidiano 

(BANNAN-RITLAND, 2008). Este trabalho apresenta o processo de pesquisa, 

desenvolvimento e avaliação  de uma iniciativa de formação docente para professores que 

atuam em cenários virtuais no curso de licenciatura em ciências biológicas modalidade 

semipresencial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),  Brasil. O processo de 

pesquisa e desenvolvimento do curso foi orientado pelo referencial teórico da abordagem do 

Conhecimento Tecnológico-Pedagógico do Conteúdo (Technological-pedagogical Content 

Knowledge) (KHOELER & MISHRA, 2008) e da perspectiva da Aprendizagem pela Prática do 

Design (BANNAN-RITLAND, 2008). O curso contempla discussões sobre: a) interrelações da 

natureza do ensino de ciências e biologia e suas pedagogias específicas (as principais questões 

levantadas pelo campo de pesquisa da área); b) tecnologias e suas interrelações com estes 

conteúdos e áreas de conhecimento; e c) as estratégias de ensino-aprendizagem em contextos 

mediados por TICs. Além disso, incorpora análise de situações problema relacionadas à 


