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Resumo: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que verifica e discute a existência da formação 

pedagógica na formação de docentes do ensino superior, uma vez que, a princípio, seria esta a 

formação por meio da qual os professores que atuam nos níveis anteriores de ensino são 

identificados e reconhecidos, ou seja, se profissionalizam. A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevistas semi-estruturadas com docentes de uma universidade pública. A análise 

segue uma abordagem qualitativa, a partir das falas dos sujeitos da pesquisa, seguindo as 

categorias: 1 – Dados de identificação; 2 – Em relação à função docente. Devido à formação 

acadêmica dos entrevistados, decorrente da exigência para o ingresso na instituição, foi possível 

constatar nas falas uma inegável contribuição de uma formação voltada para a pesquisa no 

trabalho docente. Porém, também é perceptível a necessidade e o desejo de uma formação 

voltada para o ensino, que contribua efetivamente no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e consequentemente para seu sucesso, ou seja, que proporcione, de fato, uma 

melhoria na qualidade da educação.  
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1. Introdução: função docente no ensino superior 

Dados da educação superior obtidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), dos últimos 10 anos revelam um significativo aumento no número de 

Instituições de Ensino Superior (IES) e, concomitantemente, das funções docentes. Este 

crescimento foi acelerado e os dados relativos ao ano de 2009, publicado em 13 de janeiro de 2011 
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revelam que as IES brasileiras que eram em número de 1.180, em 2000, aumentaram para 2.314. 

Em Alagoas, das 11 IES, em atividade em 2000, chegou-se a 25, em 2009.  A expansão percentual 

no País ficou em 96,1%, atingindo, em Alagoas, os 127,3%, índice maior de crescimento do que o 

registrado nacionalmente1. 

                                                           
1Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2009. Retirado em Março 15, 2011 de 
http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/resumos-tecnicos. 
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Quanto ao número de funções docentes, havia, em 2000, no Brasil 197.712, destas 1.852 no estado de 

Alagoas. Em 2009, o seu número subiu para 359.089, significando um aumento de 81,6%. Já em 

Alagoas, chegou a 3.922, o que representou um aumento de, aproximadamente 111,8%, superando, 

também, o nacional2.  

Em virtude desse crescimento no número de funções docentes, segue-se consequentemente a 

necessidade de um maior número de profissionais para atuar, nesta função, no ensino superior. Então, 

quem são esses profissionais? O que é necessário para atuar nesta função? 

Analisando a legislação vigente vê-se que a formação exigida para o ingresso na docência do ensino 

superior é estabelecida pela Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB). O art. 66, da LDB, diz que a preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. A exigência  

do título acadêmico poderá ser suprimida, pelo notório saber, se  reconhecido por universidade com 

curso de doutorado em áreas afim. Outro ponto que cabe aqui ressaltar é o que diz o art.65. Nele, 

excetuam-se para a formação docente da educação superior, trezentas horas mínimas de prática de 

ensino. 

 Já, para a Educação Básica, as exigências legais, tanto para a definição do lócus de formação, quanto 

para o exercício profissional,  estão regulamentadas através de diretrizes3, o que não acontece para o 

Ensino Superior. Portanto, neste nível de ensino a formação pedagógica e a prática de ensino, bem 

como um lócus para que aconteçam, ainda é uma lacuna a ser preenchida.  

Na ausência de uma formação específica para o docente de nível superior, «este docente estaria sendo 

incluído nos “programas de educação continuada”, voltados aos docentes dos diversos níveis, mas que 

não têm qualquer referência aos aspectos didático-pedagógicos.» Vasconcelos (2000: 20).  

Vários são os estudos que apontam para uma preocupação quanto à formação didático-pedagógica dos 

docentes do ensino superior (Masetto, 1998; Morosini, 2000; Cunha, 2007; Enricone, 2008; Pimenta, 

2009), tanto por parte dos próprios docentes, quanto por parte das instituições em que eles atuam. No 

entanto, até o momento nenhum deles provocou uma mudança normatizada e efetiva das exigências 

para o ingresso ou permanência na docência do ensino superior.  

                                                           
2 É importante esclarecer que a cada professor pode (e frequentemente ocorre) corresponder mais de uma função 
docente e o que se conceitua nos dados do Censo do Ensino Superior como função docente é o quantitativo das 
funções exercidas por um mesmo docente na mesma e/ou em diferentes IES.  Desta forma, seu número é sempre 
superior ao de docentes em exercício. 
3 Resolução CNE/CP nº 01/2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Retirado em Junho, 12 2011 de 
<portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>.  
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Diante da dicotomia entre a formação que deveria possuir, para exercer a docência e a que a legislação 

estabelece, levantamos alguns questionamentos sobre quem estaria à frente das salas de aula das 

inúmeras IES existentes por todo o país, e mais especificamente, aqui em Maceió.  

Seriam a formação pedagógica e a prática de ensino as características definidoras deste grupo de 

profissionais que atuam no ensino superior? Se não as possuem, seriam dispensáveis para o exercício 

da função docente neste nível de ensino?  Ser professor é uma ocupação ou uma profissão para estes 

profissionais?  

 

2. Formação de professores 

Segundo Saviani (2009) a necessidade da formação docente já fora recomendado por Comenius, no 

século XVII, quando foi instituído o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de 

professores. No entanto, uma resposta institucional, à questão da formação de professores, só foi 

obtida após a Revolução Francesa, quando se colocou o problema da instrução escolar. «É daí que 

deriva o processo de criação de Escolas Normais com instituições encarregadas de preparar 

professores» (ibidem, 2009: 143).  

No Brasil, a resposta a esta questão aconteceu após a independência. Nos dois séculos seguintes se 

processaram várias transformações nesse contexto, configuraram-se dois modelos de formação de 

professores: 

 
a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação do professor se 

esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área e no domínio específico 

dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar. 

b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo considera que a 

formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo pedagógico 

didático (Saviani, 2009: 148-149). 

 

No primeiro modelo a formação de professores propriamente dita se baseia na cultura geral e no 

domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o 

professor irá lecionar e considera-se que a formação pedagógico-didática virá como consequência do 

domínio dos conteúdos do conhecimento organizado, sendo obtida na própria prática docente ou pelo 

treinamento em serviço. 

Contrapondo-se a esse modelo, no outro, a formação de professores só se completa com o eficaz 

preparo pedagógico-didático. Assim, além da cultura geral e da formação específica na área de 

conhecimento correspondente, as instituições responsáveis por esta formação, devem assegurar, por 
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meio da implantação de uma grade curricular organizada e sistematizada, a preparação pedagógico-

didática, sem a qual não estará formando professores. 

Em relação aos modelos descritos anteriormente, constata-se que o primeiro predominou nas 

universidades e demais instituições de ensino superior que se incumbiam da formação dos professores 

secundários, ao passo que o segundo tendeu a predominar nas Escolas Normais, ou seja, na formação 

dos professores primários. No entanto, a universidade nunca se preocupou com a formação específica, 

isto é, com o preparo pedagógico-didático dos professores. A exceção fica por conta das licenciaturas, 

que formam professores para atuar na educação básica. 

Para uma melhor compreensão, Saviani (2009), situa a universidade configurando-a na 

contemporaneidade a partir de três elementos que estão interligados: o Estado, a sociedade civil e a 

autonomia da comunidade acadêmica. Sobre cada um prevalece um modelo respectivamente 

considerado: napoleônico, anglosaxinônico e prussiano4.  

A predominância do modelo napoleônico levou as universidades, induzidas pelo Estado, a se unificar 

estruturalmente sob um ordenamento comum e com os mesmos currículos formativos, centrados nos 

conteúdos culturais-cognitivos, dispensando-se qualquer preocupação com o preparo pedagógico-

didático.  

Para Saviani (2009), apesar da influência em nível organizacional do modelo anglosaxinônico, o 

modelo que prevalece nas universidades brasileiras é o napoleônico, que suscita também á escola 

secundária o papel de distinção de classes. Consequentemente, não poderia faltar ao ethos dos 

professores universitários brasileiros, certa depreciação do aspecto pedagógico.  

Atualmente, a concepção de docência está expressa na da Resolução CNE/CP n.1/2006 Art. 2º e deve 

ser compreendida como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, estabelecido 

em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos 

da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores 

éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do 

conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. Logo, a docência deixa de ser 

entendida no sentido restrito do ato de ministrar aulas, uma vez que se articula à ideia de trabalho 

pedagógico, a ser desenvolvido em espaços escolares e não escolares.  

Se, é ele quem faz a mediação e intervenção do processo ensino-aprendizagem é imprescindível que 

saiba como este processo acontece e como pode buscar realizá-lo eficientemente. Para Anastasiou & 

                                                           
4 Na concepção francesa ou napoleônica, a educação é fortemente centralizada e dada pelo Estado. O ensino 
universitário tem como função conservar a ordem social e assegurar o ensino profissional. No anglosaxônico 
prevalecem os anseios da sociedade civil. Já o prussiano teve sua configuração definida com a fundação da 
Universidade de Berlim por Humboldt, em 1810. Por isso é também chamado de “humboldtiano”, nele a 
prevalência é da autonomia da comunidade acadêmica. 
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Pimenta (2002), deve-se reconhecer a docência como campo de conhecimentos específicos, sendo 

configurados pelos conteúdos: das diversas áreas do saber e do ensino; os conteúdos didático-

pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da atividade profissional; os conteúdos relacionados 

a saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional e os conteúdos ligados ao 

sentido da existência humana.  

Assim, concebem a formação de professores de forma que os modelos descritos anteriormente se 

complementam. Ou seja, a cultura geral e os conteúdos específicos de cada área necessitam da 

preparação didático-pedagógico do professor para que possa de fato efetivar sua ação educativa.   

 

3. Metodologia 

Em nosso estudo, a proposta foi analisar criticamente o tipo de formação profissional que caracteriza 

os profissionais que estão no exercício da função docente no ensino superior público, identificando o 

perfil destes sujeitos, a formação, a qualificação e a experiência que os habilita à docência.  

Optamos por uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. «As pesquisas descritivas têm como 

objetivo a descrição das características de determinada população» Gil (2010: 27). Complementando, 

a pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, mas não tem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

O estudo foi desenvolvido por meio de uma observação direta intensiva, utilizando como técnica, a 

entrevista, com sujeitos no exercício da função docente. A partir dos dados coletados, nossa pesquisa 

analisa a formação que estes profissionais possuem, onde a obtiveram, e se, esta os caracteriza como 

professor.  

Quanto aos sujeitos da pesquisa – profissionais de diversas áreas no exercício da função docentes em 

instituições de ensino superior em Maceió/AL - foram selecionados aleatoriamente a partir do 

universo formado por  3.922 funções docentes, existentes nas 25  IES do estado, das quais 04 são 

públicas e 21 privadas.5  Porém, devido à extensão do universo  e o tempo reduzido para sua 

abordagem, compomos a amostra, em uma das IES pública.  

Selecionamos três cursos pertencentes às diferentes áreas de conhecimento: Ciências Humanas e 

Sociais, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Biológicas e da Saúde. Destes, tomamos um 

número proporcional ao número de professores ligados ao curso escolhido de cada área, resultando 

num total de 10 docentes. Para Lankshear & Knobel (2008: 66), «a pesquisa qualitativa não pressupõe 
                                                           
5 Dados obtidos no último Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Retirado em maio 10, 2011 de 
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/ 

sinopse/default.asp.  
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grandes amostras ou, em muitos casos, nenhuma amostra – que dirá amostras destinadas a serem 

representativas de populações maiores.»  

A instituição foi informada sobre a pesquisa através de documento próprio entregue ao setor 

responsável e os docentes envolvidos na pesquisa ficaram cientes da participação na pesquisa por meio 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), só sendo iniciada a entrevista, após assinatura 

do mesmo. Ressaltando, que os sujeitos estavam no exercício da função docente, no momento da 

entrevista, sendo este o critério de inclusão na amostra. 

As entrevistas semi-estruturadas e individuais, foram realizadas nos meses de junho e julho de 2011 e 

os registros feitos através da gravação em áudio. Segundo Lankshear & Knobel (2008: 174). «As 

entrevistas semi-estruturadas incluem uma lista de questões previamente preparadas, mas o 

pesquisador utiliza-a apenas como um guia, acompanhando os comentários importantes feitos pelo 

entrevistado.» Ainda, segundo os autores, apesar de não poderem ser repetidas da mesma maneira, a 

cada entrevistado, este tipo de entrevista, proporciona ao pesquisador a possibilidade de comparar 

respostas diferentes à mesma questão, e simultaneamente permanecer abertos a tópicos de discussão 

importantes, mas não previstos6.  

 

 4. Análise dos dados 

A análise das informações extraídas das falas dos integrantes, da amostra selecionada, foi organizada, 

em função das categorias previamente estabelecidas, definidas pelos objetivos específicos da pesquisa. 

A tabela a seguir apresenta algumas das informações coletadas e a partir dele iniciaremos nosso 

estudo.  

Tabela 1 – Dados de identificação  e tempo de exercício na função docente.                                 

                                                           
6 Ver no apêndice lista de questões. 

Entre- 
vistado 

Sexo Faixa 
etária 

Tempo no 
exercício da 
função docente 
(em anos) 

Formação  

A1 F  Acima 
de 50 

29 Graduação em Odontologia/Mestrado na área da 
graduação 

A2 M 41 E 50 28 Graduação em Odontologia/Mestrado na área da 
graduação/Doutorando também na área da 
graduação 

A3 M 31 E 40 8 Graduação em Administração/ Mestrado e 
Doutorado na área da graduação 

A4 M  Até 30 3,5 Graduação em Ciências da Computação/ mestrado 
e doutorado na área da graduação 

A5 M 41 E 50 20 Graduação em Ciências da Computação/ 



4520 

 

Série1; 
Masculi
no ; 7; 
70% 

Série1; 
Feminin

o; 3; 
30% 

Gênero 

Masculino

Feminino
Série1; 
Até 30 
anos; 1 

Série1; 
31 - 40; 

4 

Série1; 
41 - 50; 

3 Série1; 
Acima 

de 50; 2 

Faixa Etária 

    Fonte: Entrevistas realizadas em 2011. 
 

4.1 Faixa etária e gênero 

Dentre os sujeitos entrevistados, 3 eram do sexo feminino e 7 do masculino. A prevalência do sexo 

masculino deu-se pela disponibilidade encontrada. Quanto à faixa etária temos: 01 com idade de até 30 

anos; 04 com idades entre 31 e 40 anos; 03 com idades entre 41 e 50 anos; 02 acima de 50 anos, 

verificando-se uma maior concentração nas faixas centrais. Os gráficos 1 e 2 a seguir, nos auxiliam a 

visualizar melhor os dados obtidos. 

                Gráfico 1                                                                    Gráfico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Entrevistas realizadas em 2011. 
 

 

4.2 Formação x identificação profissional 

Observamos que a identificação profissional nem sempre está relacionada à formação inicial, pois 

quando questionados sobre sua profissão, dos 10 sujeitos entrevistados: 06 responderam ser professor 

(a); 01 disse ser, também, professor ; 03 se identificam apenas por sua formação inicial (graduação). A 

amostra ficou assim distribuída: 

Tabela 2 – Identificação profissional 

Se identificam como professor (a) A4, A5, A6, A8, A9, A10 
Se identificam por outra profissão e professor (a) A3 
Se identificam por outra profissão A1, A2, A7 

      Fonte: Entrevistas realizadas em 2011. 

Mestrado na área da graduação e Doutorado na 
área de educação 

A6 M Acima 
de 50 

36 Graduação em Matemática (Licenciatura)/ 
Mestrado na área da graduação 

A7 M 31 E 40 3 Graduação em Administração/ Mestrado na área 
da graduação 

A8 M 31 E 40 9 Graduação em Odontologia/mestrado e doutorado 
na área da graduação 

A9 F 41 E 50 13 Graduação em Matemática, Física e Ciências da 
Computação/ Mestrado e Doutorado na área de 
Ciências da Computação 

A10 F 31 E 40 6 Graduação em Odontologia/Mestrado na área da 
graduação 
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Dentre aqueles que se identificam como professor (a), pontuamos as falas a seguir:  

 
Professor, por trabalhar em tempo integral na docência, mas, acontecimentos me levaram a 

isso, foi o acaso, nunca pensei em ser professor (A4). 

Professor, desde o colégio dava aula particular e na graduação fui monitor (A5). 

 Professor desde sempre. Pois minha vida profissional foi sempre na docência, apesar de não 

sonhar em ser professor (A6). 

Atualmente me sinto mais professor do que dentista, por está mais tempo em sala de aula do 

que em consultório.  (A8) 

 Professora, mas na verdade eu sempre quis ser pesquisadora, eu achava que ser pesquisador 

era importante por que você poderia desenvolver um conhecimento e este conhecimento ser 

útil para a comunidade [...] professor é um pesquisador, mas antes de ser pesquisador ele tem 

que ser professor (A9). 

Quando me perguntam me vem à mente professora, me vem à mente sanitarista e me vem à 

mente também cirurgiã dentista (A10). 

 

Verificamos que a justificativa mais presente para esta identificação, foi o exercício da função docente 

em tempo integral, ou, em maior tempo, do que o exercício em outra função não docente. Assim, o ser 

professor está condicionado pelo tempo disponibilizado para esta função. 

Já no segundo grupo, onde está aquele que se identificou primeiro pela profissão obtida com a 

graduação e, depois, como professor, sua fala foi: «Administrador e professor» (A3). A justificativa 

seria que o exercício da função docente representa um tempo menor de trabalho, ou seja, como no 

grupo anterior a identificação está relacionada ao tempo disponibilizado ao exercício da função 

docente.  

No terceiro e último grupo, estão os que têm sua identidade profissional relacionada à área do 

conhecimento em que se graduaram. Observemos algumas falas obtidas quando questionados sobre 

sua profissão:  

 

Sou cirurgiã dentista (A1). 

Dentista (A2). 

Administrador (A7). 
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Chamou-nos atenção àqueles que mesmo exercendo a função docente em tempo integral, ainda assim 

não se “reconheceram” ou não se identificaram inicialmente como professores. Entre eles: A1 e A7, 

pertencentes à área das Ciências Biológicas e da Saúde.  

Em relação a identidade profissional, Anastasiou & Pimenta (2002: 105), afirmam que «a construção 

da identidade com base numa profissão inicia-se no processo de efetivar a formação na área.» No 

entanto, em nossos achados, esta identificação relaciona-se ao tempo disponibilizado a atuação na 

função docente.  

 
[...] os pesquisadores dos vários campos do conhecimento ( historiadores, químicos, filósofos, 

biólogos, cientistas políticos, físicos, matemáticos, artistas, etc.) adentram  o campo da 

docência no ensino superior [...] por razões e interesses variados.[...] na maioria das vezes  

nunca se questionaram sobre o que significa ser professor.[...] dormem profissionais e 

pesquisadores e acordam professores! ( Anastasiou & Pimenta, 2002: 104). 

 
Nos relatos, vimos que, de fato, o ingresso na docência nem sempre acontece com uma preparação 

para este fim, assim buscamos trazer falas que nos auxiliasse a visualizar como aconteceu o ingresso 

dos sujeitos da pesquisa na função docente e se, em algum momento, houve possibilidade para uma 

formação inicial e/ou continuada didático-pedagógica durante o seu exercício. Neste estudo todos 

ingressaram por concurso por se tratar de uma IES pública.  

 A4, afirma que participou de um curso ofertado pela IES, por ocasião do ingresso, mas que para ele 

foi uma experiência torturante e não trouxe nenhuma contribuição para a docência, e afirma: «eu já 

tenho um preconceito em relação aos que trabalham com essas metodologias, pedagogos [...].»  

Já A5, conta que a instituição oferta cursos mais gerais. Diz ainda, que em sua área existe uma 

resistência muita grande a essa ideia, afirmativa corroborada por A4. No entanto, acredita que o 

cenário, pode ser alterado por conta da criação do curso de licenciatura em Ciências da Computação. 

A8, diz que quando ingressou fez uma capacitação, mas nos três anos em que está na IES não foi mais 

oferecido nenhum curso voltado para formação docente. Trabalha também em uma IES privada, e 

nesta, se exige que os docentes participem de uma capacitação semestral. No entanto, para ele, este 

tipo de formação, apesar de ser uma boa tentativa na busca da melhoria do processo-ensino 

aprendizado, não leva em conta que alunos e instituição não são ideais. Ou seja, o que se aprende de 

novo em termos de metodologia na maioria das vezes não possui viabilidade, uma vez que as 

condições necessárias não são oferecidas pelas IES.  

Então, vê-se que apesar de se identificarem inicialmente como professor existe ainda uma resistência 

em relação à formação pedagógica. Porém, os que já participaram e participam de cursos voltados para 

este tipo de formação reconhecem que apesar de não ser o ideal, têm sua importância para o 
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desenvolvimento de suas atividades na função docente. Existem também aqueles que apesar de 

saberem da importância de uma formação deste tipo, não têm a oportunidade de fazê-lo, seja pela falta 

de tempo, ou seja, pela falta de incentivo da instituição para este tipo de formação.  

Segundo Anastasiou & Pimenta (2002), o ingresso nas universidades, públicas ou privadas, acontece 

por concurso público e nas demais IES a exigência do concurso é definida pelo estatuto que as rege, 

sendo o contrato de trabalho realizado por disciplina ou horas/aula semanais. «Institucionalmente, uma 

vez aprovado ou contratado, o professor recebe uma ementa, um plano de ensino do ano anterior e, 

com isso em mãos, o horário de trabalho que lhe cabe desempenhar» (ibidem, 2002: 142). Assim, as 

autoras questionam como nessa situação se poderá criar uma identidade profissional e em que 

momentos serão discutidas as possibilidades de formação inicial e/ou continuada.  

A seguir, pontuamos alguns comentários dos entrevistados A6 e A9, por revelarem suas experiências 

durante sua formação profissional e em sala de aula.  

A6 lembrou que as disciplinas pedagógicas eram deixadas de lado durante a Licenciatura, por se 

considerar que os conteúdos superariam todos os obstáculos. Quanto a uma formação acadêmica, 

voltada para a pesquisa, pensa ser necessária, mas não completa, por que tudo muda. E complementa:  

 

Falar para quem já conhece ou para quem não conhece e tem um jogo mental muito adequado 

para as coisas e relacionam tudo rapidamente estas coisas é uma beleza, não dá trabalho. O 

problema do ensino é chegar naqueles que não tem esta habilidade, que tem uma portinha 

fechada e que a gente precisa abalar esta porta para ver se funciona, o danado é isso [...] a 

gente provoca, mas o danado é fazer essa provocação de uma forma adequada. É difícil. É 

uma tarefa muito difícil. [...] eu acho que qualquer professor, seja lá de qual matéria, deveria 

ter essa dimensão pedagógica, mesmo que não seja treinado, ele vai descobrindo com a 

prática que certos procedimentos estão respaldados. No meu caso eu passei muito tempo sem 

saber destas coisas da psicologia [...] a repetição para alguns é maravilhosa, para outros não 

[...] o professor precisa está cercado de ferramentas, precisa se afastar um pouco para 

visualizar estas situações (A6). 

 

Nesse sentido, Masetto (1998: 11) coloca bem que «o exercício docente no ensino superior exige 

competências específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou 

doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, além de outras competências 

próprias.» 

Já A9, revela que no mestrado sentiu falta de uma formação voltada para o ensino por conta de ter 

entre seus cursos de formação inicial uma licenciatura. Afirma que seria extremamente importante 

incluir no currículo dos mestres e dos doutores disciplinas de pedagogia, pois, um aluno enquanto 



4524 

 

aluno está aprendendo e muitas vezes o professor não tem percepção disso. A6 concorda na 

preocupação em relação ao aluno. 

 
Qual é a função ou o papel do professor? É pegar na mão daquele aluno que está num nível e 

trazer até o seu nível. O nosso ideal é que o nosso aluno seja muito melhor do que nós. Mas 

você tem que descer e pegar na mão do aluno. Agora algumas vezes os nossos professores, por 

algum tipo de limitação,..., ficam falando no mundo teórico, e no mundo teórico algumas vezes 

o aluno não consegue perceber então o professor não consegue pegar aquele aluno que está 

num nível mais baixo e levar até o dele. Não, ele está no nível dele e se o aluno conseguir dá 

um salto sozinho (A9). 

Para a profissão do professor o conhecimento específico para mim é fundamental, muitíssimo 

importante, mas ele desacompanhado destas questões psicológicas e pedagógicas, ele não 

consegue surtir efeito, que é levar o conhecimento de uma maneira que o aluno remaneje este 

conhecimento dando retorno a este aprendizado, não na resposta de uma prova, isto é outra 

coisa, mas que ele possa fazer outra coisa com este conhecimento, possa realmente melhorar 

sua vida (A6).  

 

Seguimos com mais experiências sobre uma formação voltada para a docência, com aqueles que a 

encontraram no mestrado.  

 
Os professores mais antigos entraram na docência sem mestrado e sem doutorado. A 

instituição logo que entrei promovia cursos pequenos, agora a muito tempo não promove 

cursos nesta área. [...] Aquele que não tem uma formação de professor sente muita 

dificuldade, como elaborar aula, como elaborar questões, a gente vai aprendendo com a 

prática [...] estava até pensando em pedir para que fosse feito. [...] Para mim o mestrado 

deveria formar o mestre, deveriam ter disciplinas voltadas para o ensino (A1). 

 

Para A2, ao contrário, foi no mestrado que vislumbrou o que seria o cotidiano do ser professor. 

 
Na minha época, do mestrado, tive um grande professor de sala de aula, estou falando de 

quase trinta anos atrás. Ele ficava no final da sala e anotava tudo. Dizia: vai por ali, aquilo 

não foi bom, precisa melhorar [...]. Foi ele meu primeiro e grande mestre. Suas observações 

me valem até hoje. Este senhor não tinha nenhuma pós-graduação. Hoje na universidade o 

que interessa é o que se publica, não interessa outra coisa que não seja sua produção [...] nos 

dias que trabalhamos aqui o dia inteiro, não tem como produzir mais nada, o trabalho de 

atividades práticas é muito exaustivo. O que baliza é o grau de doutor, mas este grau não está 

dando um aval para você entrar numa sala de aula [...]. Sem desmerecer a formação 
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acadêmica, mas não é o doutorado que vai fazer o professor, é preciso a prática, mas,  a 

prática observada  (A2). 

 

Na verdade concordamos com Gatti (2004: 439), quando afirma:  

 

Um docente do ensino superior não pode prescindir da pesquisa de seu campo de 

especialidade, tanto no sentido de manter-se atualizado como no sentido de participar da 

construção dessa atualização, pois os conhecimentos estão sempre em construção. Para um 

bom exercício da docência universitária não se dispensa a interação intensa entre produção 

de conhecimento e atividades de ensino. 

 
Concordamos também que a própria LDB, justifica esta ênfase, numa postura investigativa para 

aqueles que adentram no ensino superior, mas como disse nosso entrevistado A2, não se trata de não 

realizar pesquisa. Segundo Demo (2010) se faz necessário compreender que sem pesquisa não há 

ensino. E que a ausência de pesquisa reduz o ensino a patamares peculiares da reprodução imitativa. 

No entanto, o extremo oposto também não deve acontecer, ou seja, o professor se isolar no espaço da 

produção científica. É sabido o quanto é importante, para bem ensinar, se construir o conhecimento e 

não apenas repassá-lo. Porém: 

 
Falta, falta sim na academia a parte pedagógica, eu acho que falta esta parte e muito. 

Porque?  Porque a gente tem que descaracterizar. Tem que mostrar ao professor é muito mais 

do que saber um monte de teoria, publicar um monte de papers, que é o que o MEC ou o que a 

Capes cobra. Publicar paper é importante, mas muito mais importante é gerar um conjunto de 

pessoas conscientes, sabedoras e disseminadoras daquele conhecimento. Porque também se 

meu aluno não aprendeu direito ele não vai aplicar direito e não vai disseminar direito [...] 

então, eu estou formando ou deformando meu aluno? (A9). 

 

Para Masetto (2003) o domínio da área pedagógica é um dos pontos que mais necessitam de atenção, 

uma vez que é o menos valorizado pelos profissionais que atuam nas funções docentes e dificilmente 

poderemos falar de profissionais do processo ensino-aprendizagem que não dominem, no mínimo, 

quatro grandes eixos do mesmo: o próprio conceito de ensino- aprendizagem, o professor como 

conceptor e gestor de currículos, a compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno no processo, 

e a teoria e prática da tecnologia educacional. 

Ainda, segundo Masetto (2003), «o processo de ensino e o processo de aprendizagem pelo fato de 

serem complementares e se integrarem é que não são idênticos.» O ensinar remete a associação com 

instruir, comunicar conhecimentos ou habilidades, fazer saber, mostrar, guiar, orientar, dirigir. «São 
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ações próprias de um professor, que aparece como agente principal e responsável pelo ensino e centro 

do processo, costumando perguntar sobre o que acha importante ensinar ou como vai ensinar e de que 

forma será mais fácil realizar esta atividade» (ibidem, 2003: 35).  

Na sequência de nossa análise, outro relato que se revelou interessante foi o de A7, que no mestrado 

teve uma disciplina voltada para o ensino e achou ótimo. Atuou também na função docente em uma 

IES privada, e conta que, eram feitos encontros para que os professores pudessem apresentar uma aula, 

e depois uma pessoa especializada fazia algumas observações e discussão sobre postura e como 

trabalhar o tema tratado. Relata ainda, que procura seguir alguns direcionamentos vistos nessas 

experiências em conjunto, mesmo sendo uma postura tomada por conta própria, uma vez que isso não 

acontece no centro a que pertence, na IES pública. E expõe:  

 
Agora com meus dois colegas, que fazem parte do grupo de estudo, temos o costume de 

apresentar entre nós mesmos a aula ou artigo para que possamos trocar discas sobre postura, 

[...] fazemos também uma avaliação com os alunos e depois discutimos o resultado (A7). 

 
Seria interessante que experiências deste tipo fossem divulgadas e incentivadas, retirando  desta forma 

os docentes do isolamento, em relação ao ensino, em que se encontram. 

Já A8, relatou que no mestrado cursou uma disciplina obrigatória onde viu como apresentar uma aula, 

como se portar em sala de aula, como fazer slides didáticos. Mas, para ele a carga horária foi pequena 

uma vez que o mestrado era em tempo integral a esta disciplina só vista em um período de um único 

dia da semana. No entanto, sobre os conhecimentos específicos adquiridos no mestrado e no 

doutorado, lembra que muito desse conhecimento são inacessíveis ao aluno de graduação. 

Poderíamos então, conjecturar que esta colocação sobre os conhecimentos adquiridos justificaria uma 

afirmação feita por A1, onde diz que o excesso de formação faz com que alguns professores não 

queiram estar em sala de aula.  

Enfim, além do que já apresentamos no decorrer da apresentação de nossos achados, verificamos que 

nenhum dos entrevistados se referiu ao doutorado como local onde tenha havido alguma formação 

para o ensino ou qualquer disciplina voltada para o exercício da função docente. Ou seja, nos cursos 

de doutorado, o profissional volta-se totalmente para a pesquisa. 

 

 

 

 

5. Considerações finais 
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Analisar que tipo de formação seria a necessária para se atuar na função docente no ensino superior é 

um trabalho complexo, pois envolve um número significativo de variáveis nem sempre possível de 

captar com os instrumentos de pesquisa disponíveis.  

O intento de ouvir os professores para conhecer o que dizem, pensam, sentem e fazem, parece ser 

muito positivo, «se o que se pretende é descobrir, com eles, quais os caminhos mais efetivos para 

alcançar um ensino de qualidade que se reverta em uma aprendizagem significativa para todos os 

alunos» (Gatti, 2011: 15). 

Porém, que não se deixe de investigar a formação inicial, pois esta ainda necessita de muito 

conhecimento sobre como formar professores competentes para atuar no mundo atual. Alerta também, 

para o fato de não se reforçar a ideia de que o professor é o único elemento no qual se deve investir 

para que a educação tenha uma melhoria na qualidade. Há de se investir também na valorização social 

da profissão, nas condições de trabalho, na infraestrutura das escolas, nas formas de organização do 

trabalho escolar, e na carreira, dentre outros. ibidem (2011). 

E sobre o investimento nos professores, Cavalcante et al. (2010), ressaltam que nenhuma formação, 

por si só, garante o crescimento e o desenvolvimento profissional, qualquer que seja a categoria 

profissional se não forem proporcionadas condições apropriadas para o exercício do trabalho, e para o 

docente em especial, uma formação que o leve a compreender sua atividade de forma ampla, ou seja, 

levando-se em conta além dos aspectos pedagógicos, o plano social e político. 

Respondendo aos questionamentos iniciais pudemos verificar que a presença de uma formação voltada 

para a docência ou formação pedagógica não é uma constante na formação dos profissionais 

investigados, e quanto ao local onde seria realizada, quando ela existe, concluímos que não possui um 

lócus específico, ou seja, não existe um local próprio para que esta formação aconteça, ainda que a 

prática docente seja considerada como lócus da formação, uma vez que, esta se refere a uma formação 

tão somente prática, que desacompanhada de uma fundamentação teórica nem sempre acontece de 

forma satisfatória. Quanto à prática de ensino, esta acontece mesmo quando do ingresso na função e 

desenvolve-se baseada nos saberes adquiridos na vida escolar, ou seja, baseia-as nas experiências dos 

professores enquanto alunos. 

Vimos também que existe uma necessidade, mesmo que implícita, de uma formação didático-

pedagógica e de uma prática de ensino para que o exercício da função docente aconteça, fazendo-as se 

não indispensáveis, no mínimo, necessária aos que pretendem atuar na docência no ensino superior. 
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Apêndice  
 

 
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
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1.1. Sexo         __ Feminino                                   __Masculino 
 
1.2 . Faixa etária  
 
                     Abaixo de 30 anos                       31 e 40 anos 
                     41 e 50 anos                                 Acima de 50 anos 
 
1.3. Qual sua formação? 
 
1.4. Qual é sua profissão? 
 
 
2 – EM RELAÇÃO A FUNÇÃO DOCENTE 
 

2.1 Há quanto tempo exerce a função docente no ensino superior? 

2.2 Como ingressou na função docente? 

2.3 Já participou de alguma formação na área? 

 Em relação a pergunta anterior: 

2.4 Para sim: Onde? Quem promoveu?  Qual a contribuição lhe trouxe? 

      Para não: Sente falta deste tipo de formação? Ou de algo para o exercício da função docente? 

2.5 Para você ser professor é profissão? 

2.6 O que pensa sobre a profissão: professor? 

2.7 Que formação para a docência? Pesquisa? Didático-pedagógica? 
2.8 Você se sente preparado para exercer a função docente, diante das exigências, para o exercício 

desta função? 

 

6.82. 

Título: 

A importância da história na formação docente para o ensino superior 
Autor/a (es/as):  

Oliveira, Terezinha [Universidade Estadual de Maringá] 

Perin, Conceição Solange Bution [Unespar - Campus Fafipa – Paranavai] 

Resumo: 

Por meio da história conservamos nossas identidades, construímos nossos ideais de cidadania e 

nos tornamos sujeitos de nossos atos. O professor do ensino superior é o profissional que forma 

a pessoa que atuará na formação de indivíduos que exercerão as mais diversas funções na 

sociedade. Assim, é fundamental que ele conheça o passado e as condições nas quais as relações 

humanas foram e são forjadas. O professor torna seus alunos (as) cidadãos (ãs) quando conhece 


