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Resumo: 

A formação de professores universitários tem sido objeto de estudos e aponta para a 

necessidade de análise sobre sua configuração e práticas. A docência universitária recebeu 

influência da concepção epistemológica dominante da ciência moderna, presidida pela 

racionalidade técnica, no pressuposto de que o conteúdo específico tem maior importância do 

que o conhecimento pedagógico e as humanidades. A docência foi entendida como dom, e os 

saberes pedagógicos receberam valorização secundária, especialmente no ensino superior. 

Frequentemente, a inserção na docência acontece inspirada em saberes experienciais, frutos da 
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trajetória estudantil, evitando posturas que deixaram marcas negativas e assumindo outras, que 

influenciaram positivamente. Muitos docentes assim se tornam, inicialmente sem a 

oportunidade de refletir ou construir conhecimentos acerca da especificidade da docência e sua 

influência na aprendizagem dos estudantes. O próprio desconhecimento da dimensão 

pedagógica da prática docente, em muitos casos, tem alimentado uma atitude de desvalorização 

da necessidade de um esforço intencional para a construção do saber específico e tem 

perpetuado práticas baseadas na intuição e na repetição dos modelos conhecidos na própria 

trajetória de formação. Porém, o perfil discente mudou significativamente nos últimos anos e 

com isso cresce o desafio de consolidar na aula universitária a inserção de estratégias de 

inovação que propiciem a interatividade e o protagonismo na formação de estudantes. Estudos 

relacionados à pedagogia universitária possibilitam compreender que o exercício da profissão 

docente é mais complexo e desafiador do que, provavelmente, muitos o consideram. O trabalho 

aponta reflexões referentes à pedagogia universitária, concebida como um campo de 

conhecimentos específicos e aborda a experiência da UNOCHAPECÓ - Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (SC/Brasil) - na capacitação de professores para a docência 

na educação superior. Relata a trajetória de um processo que buscou despertar para esta 

temática, tornando-a significativa para o corpo docente e discente, resultando em política de 

capacitação docente, cujos objetivos são: intensificar estudos acerca da docência da educação 

superior, tendo em vista a qualificação da aula universitária, a pesquisa e a produção teórica; 

compreender a amplitude e a especificidade da função docente na universidade, bem como os 

saberes envolvidos na construção profissional; conhecer alternativas didático-metodológicas 

que contribuam para tornar a prática pedagógica mais consistente, atribuindo maior sentido ao 

ensinar e aprender. O processo de capacitação apresentado vem se materializando mediante 

diversas iniciativas, destacando-se entrevistas de acolhida a docentes ingressantes, cursos, 

oficinas, ciclos de estudos relativos à docência no ensino superior, oferta de Pós-Graduação - 

Especialização em Docência na Educação Superior, entre outras. A avaliação da estratégia 

apresenta saldos bastante positivos. Destaca-se a mobilização de docentes das mais diversas 

áreas para o estudo da docência em sua especificidade; a qualidade nas discussões e 

encaminhamentos de temas relacionados à docência nos diversos espaços da universidade; a 

qualificação da aula universitária; a expressiva satisfação discente em relação à atuação dos 

professores. 

Palavras-chave: 

Docência na educação superior. Pedagogia universitária. Capacitação de professores. Inovação. 
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Introdução 

A formação de professores universitários tem sido objeto de estudos e aponta para as necessidades de 

análises constantes sobre sua configuração e práticas. A docência universitária recebeu influência da 

concepção epistemológica dominante da ciência moderna18, presidida pela racionalidade técnica, no 

pressuposto de que o conteúdo específico tem maior importância do que o conhecimento pedagógico e 

as humanidades. A docência foi entendida como dom, e os saberes pedagógicos receberam valorização 

secundária, especialmente no ensino superior. 

Um dos elementos que mobilizam para novas posturas e discussões é um novo perfil de estudante e a 

necessidade de capacitar para o protagonismo. Diferente de tempos passados, nos quais os estudantes 

aceitavam com maior passividade aulas centradas no professor, atualmente muitos reclamam de tais 

posturas. Também é verdade que professores relatam estudantes que resistem às metodologias nas 

quais são solicitados à participação ativa. Em ambas as situações é essencial que o professor 

compreenda como acontece a apropriação do conhecimento, para que possa escolher com segurança os 

procedimentos didáticos e tenha argumentos conscientes para defender suas escolhas. É preciso a 

convicção de que o ensino só tem sentido quando implicar em aprendizagem.  

Estudos de Lima e Grilo (2008) revelam que os docentes respondem prontamente quando 

questionados sobre o que fazem em suas aulas. Relacionam os conteúdos selecionados, explicitam a 

sequência em que os desenvolvem, indicam os procedimentos didáticos adotados e explicam os 

instrumentos elaborados para avaliar os estudantes. Porém, tal precisão desaparece quando solicitado 

que justifiquem o seu fazer, as bases teóricas que fundamentam seu trabalho, pela ausência de 

conhecimentos referentes ao conjunto de saberes que constituem a docência. Ou seja, organizam o seu 

trabalho usando como referencial o senso comum pedagógico. 

Para Bolzan (2009, p. 132), “à medida que observamos como os professores aprendem, podemos 

compreender porque ensinam dessa ou daquela maneira”. Declara, ainda, que a conduta do docente 

produz efeitos observáveis nos estudantes, verificáveis por meio das produções e procedimentos e que 

“há uma relação direta entre a ação do professor, a conduta e o rendimento dos alunos”. 

Nos últimos anos, vários autores/pesquisadores vêm se debruçando sobre essa temática, demonstrando 

inquietações e apresentando importantes reflexões que atualmente constituem referências relacionadas 

à Pedagogia Universitária. (Nóvoa, 1992; Brzezinski, 1996; Castanho, 2007; Cunha, 1998, 1999, 

2000, 2005; Cunha; Fernandes, 2008; Isaia; Bolzan, 2007; Leite; Ramos, 2007; Lucarelli, 2000, 2003; 

                                                           
18 Ciência Moderna: presidida pela racionalidade técnica, em que só há duas formas de conhecimento: as 
disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências empíricas segundo o modelo mecanicista de ciências 
naturais (Santos apud Cunha, 2005, p. 71). 

 



4735 

 

Masetto, 2001; Morosini, 2006; Pimenta; Anastasiou, 2002; Tardif, 2002; Audy; Morosini, 2009, entre 

outros). 

Somadas a esse esforço individual, e às vezes em parceria, redes de pesquisas e investigações se 

formam, destacando-se a RIES (Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior) e a Rede 

Universitas (Produção Científica sobre Educação Superior no Brasil). 

Nos estudos produzidos por esses e outros autores/pesquisadores é possível perceber preocupações 

relativas à pedagogia universitária, constituída como um campo específico de saberes. Esses estudos 

nos possibilitam compreender que o exercício da profissão docente na educação superior é mais 

complexo e desafiador do que, provavelmente, o consideram muitos docentes universitários. Como 

afirma Anastasiou (2004), a profissão docente, por trabalhar com a mudança e a construção, é marcada 

pela imprevisibilidade, singularidade, incerteza, novidade, dilema, conflito e instabilidade. 

Este texto tem o propósito de apontar reflexões relativas à pedagogia universitária, especialmente no 

que tange à constatação da necessidade de formação continuada e relatar a experiência da 

Unochapecó, o que vem se consolidando como política de profissionalização docente. 

 

Docência: campo de conhecimentos específicos 

O trabalho desenvolvido pelos docentes universitários é guiado pelas concepções que eles detêm sobre 

os modos como os sujeitos aprendem. Frequentemente, a inserção na docência acontece inspirada em 

saberes experienciais19, frutos da trajetória estudantil, evitando posturas que deixaram marcas 

negativas e assumindo outras, que influenciaram positivamente. Muitos docentes assim se tornam, 

inicialmente sem a oportunidade de refletir ou construir conhecimentos acerca da especificidade da 

docência e sua influência na aprendizagem dos estudantes. “Formação e desenvolvimento profissional 

entrelaçam-se em um intrincado processo, a partir do qual a professoralidade vai se construindo pouco 

a pouco. O saber-saber e o saber-fazer da profissão não são dados a priori, mas arduamente 

conquistados ao longo da carreira docente.” (Isaia; Bolzan, 2009, p. 165). 

Isaia (2003, p. 243) afirma  

 
 

[...] que a carreira universitária não contempla mecanismos formais para uma preparação 

prévia aos seus docentes; que a iniciativa institucional para suprir essa lacuna é tímida em 

termos de sistematização, generalização e acompanhamento constante; que os cursos de pós-

graduação, estrito senso, estão voltados para a formação do pesquisador e não do professor.  

                                                           
19 Saberes experienciais: construídos ao longo das trajetórias de vida pessoal e profissional dos professores, a 
partir de seus trabalhos cotidianos e validados pela experiência (Cunha, 2003, p. 368). 
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A essa situação Isaia (2003) denomina de solidão pedagógica. Afirma que “esta representa o 

desamparo dos professores diante da ausência de interlocução e de conhecimentos pedagógicos 

compartilhados para o enfrentamento do ato educativo” (Isaia, 2003, p. 243). 

A busca pelos conhecimentos pedagógicos normalmente acontece quando o professor depara com os 

desafios da sala de aula. Advindo de diferentes profissões, quando os profissionais não são 

provenientes dos cursos de licenciaturas, descobrem a diferença entre exercer a profissão para a qual 

foram formados e ser professor.  

Tomar consciência das concepções de aprendizagem e compreendê-las é condição para que o docente 

organize as práticas pedagógicas com vistas a alcançar o principal objetivo do ensino: a aprendizagem 

discente.  

Bolzan (2009, p. 133) declara que:  

À medida que o professor não se sente responsável pelo fracasso ou sucesso do aluno, é pouco 

provável que ele busque qualificar sua ação docente e, portanto, retomar sua própria 

trajetória de construção de saberes. O que os docentes pensam sobre o suposto fracasso ou o 

êxito dos seus alunos, sobre que fatores influenciam essas interpretações dizem respeito a seu 

conhecimento pedagógico. A busca da compreensão a respeito da possível relação existente 

entre as concepções sobre o ensinar/aprender do professor e sobre o 

rendimento/sucesso/fracasso dos alunos também dizem respeito a esse conhecimento 

pedagógico. 

 
O exercício da docência exige a percepção de quem é o estudante. Isso é particularmente importante se 

observarmos que, nos últimos anos, vem ocorrendo uma ampliação do acesso ao ensino superior e que 

esse fato traz aspectos positivos, como a democratização das oportunidades, mas também expõe as 

fragilidades existentes na formação de estudantes, que chegam à universidade sem enfrentar um 

processo de seleção rigoroso, podendo ingressar com mais deficiências do que em tempos passados. 

São principalmente as dificuldades no aprendizado de uma parcela considerável de estudantes que 

revelam, com mais ênfase, a necessidade de formação pedagógica dos docentes. 

Leite (2003, p. 310) afirma que “critica-se e escreve-se muito sobre o ensino superior, mas produz-se 

pouco conhecimento sobre a pedagogia que o sustenta”. Essa constatação revela a importância de 

intensificar estudos acerca da Pedagogia Universitária, a qual surge na tradição cultural francesa, 

centrada no estudo do conhecimento como matéria-prima do ensinar aprender.  
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No contexto latino-americano, a Pedagogia Universitária, nucleada no campo educativo, 

opera no espaço transdisciplinar da academia. Tem como objeto de estudo o ensino, a 

aprendizagem e a avaliação na universidade. Preocupa-se com a formação docente para o 

exercício pedagógico profissional. No contexto brasileiro, a Pedagogia Universitária vem 

sendo desafiada pela diversidade institucional, pela ausência de programas continuados de 

formação docente e pelas constantes pressões sobre os currículos das carreiras profissionais, 

trazidos pelos processos avaliativos. (Leite, 2003, p. 310). 

 
Cunha (2008) salienta que a educação superior se desenvolveu à margem das necessárias teorizações, 

alicerçando suas práticas em processos culturais e históricos, nos quais uma geração se inspira na 

antecedente. A sala de aula, entendida na sua dimensão simbólica como o espaço e o território onde se 

materializam os processos de aprendizagem, requer esforços intencionais de ruptura paradigmática.  

Tiffin e Rajasingham (2007) ressaltam o caráter conservador do ensino universitário, salientando que 

desde a fundação da universidade considerada a mais antiga do mundo ocidental, em Bologna, no ano 

de 1088, ainda temos aulas, palestras, seminários baseados em um currículo fixo. “O paradigma 

filosófico do que se  ensinava e pesquisava mudou da teologia para o cientificismo racional à medida 

que a universidade se adaptava à mudança epistêmica do medieval para o moderno, mas a forma 

institucional da universidade permaneceu relativamente constante.”  (Tiffin e Rajasingham, 2007, p. 

32). Mudou o que se ensina, mas o modo como se ensina permanece há mais de 900 anos, afirmam os 

autores.  

Essa constatação reforça a necessidade da reflexão acerca da profissão docente. Porque nos tornamos 

professores universitários? Qual nossa identidade? Para Behrens, encontram-se na educação superior, 

exercendo a docência, quatro grupos de profissionais: 

 
 

a) os profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à docência em tempo 

integral; b) os profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e se dedicam ao 

magistério algumas horas por semana; c) os profissionais docentes da área pedagógica e das 

licenciaturas que atuam na universidade e, paralelamente, no ensino básico [...]; d) os 

profissionais das áreas da educação e das licenciaturas que atuam em tempo integral na 

universidade. (Behrens, 1998, p. 57). 

 

Contudo, ao ingressar na docência universitária, os integrantes de todos esses grupos terão algo em 

comum: ser ou tornar-se professor. Pimenta e Anastasiou (2002, p. 12) afirmam que “Entendendo que 

a democratização do ensino passa pelos professores, por sua formação, por sua valorização 

profissional e por suas condições de trabalho, pesquisadores têm defendido a importância do 
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investimento no seu desenvolvimento profissional”. As autoras compreendem a docência como um 

campo de conhecimentos específicos que se configura em quatro conjuntos. São eles:  

 
1) conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino [...]; 2) “conteúdos didático-

pedagógicos, relacionados ao campo da prática profissional; 3) conteúdos ligados a saberes 

pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; 4) conteúdos que 

explicitam o sentido da existência humana, ou seja, sensibilização pessoal e social” (Pimenta; 

Anastasiou, 2002, p. 32). 

 
A partir disso, surge o desafio de repensar os fundamentos científico-sociais norteadores da ação 

educacional. "Não mais é aceitável conviver pacificamente com professores que cumprem sua função 

alicerçados num modelo de racionalidade técnica, advindo da concepção positivista de ciência, em que 

reproduzir, repassar e repetir são elementos básicos de sua prática." (Henning, 2002, p. 39).  

Behrens (1998, p. 61) afirma que os gestores das universidades “[...] precisam com urgência 

preocupar-se em buscar professores que sejam titulados, que possam contribuir com sua experiência 

profissional para a qualidade do curso, mas, em especial, oferecer aos docentes a preparação 

pedagógica para atuação em sala de aula e envolvê-los nela”. 

Para Leite (2003, p. 311),  

 
Ao preparar profissionais para o futuro e contribuir para a formação da cidadania, os 

docentes universitários necessitam refletir, sobre suas práticas instituídas, sobre os 

conhecimentos de sua área, as formas de sua apropriação, e os valores sociais e éticos que 

permeiam os currículos e precisam ser trabalhados dentro e fora da sala de aula. Isso se 

sobrepõe a um receituário pronto sobre modos e maneiras de ensinar ou transmitir 

conhecimentos. Questionamentos na perspectiva multidisciplinar, dizem respeito a: Que 

conhecimentos? Para que agir profissional? Em que perspectiva social e política? 

 

As características dos estudantes tem mudado significativamente nos últimos anos. Muitos cresceram 

no mundo interativo da internet e não veem sentido em aulas expositivas, idênticas às que aconteciam 

no passado. Cresce o desafio de consolidar na aula universitária a inserção de estratégias de inovação 

que propiciem a interatividade e o protagonismo na formação discente. Faz-se necessária a 

compatibilização das novas tecnologias de informação e comunicação; propostas curriculares 

inovadoras; superação de aula como transmissão de conhecimento; mobilização de atividades para 

relacionar teoria e prática; desenvolvimento da capacidade para lidar com o inédito, pois o 

conhecimento muda rapidamente.  A competência técnica não basta, necessário se faz a formação de 

valores culturais e de ética profissional. 



4739 

 

Nesse contexto, um dos conceitos que merecem destaque é o de inovação pedagógica (Cunha, 2000). 

Para a autora, inovação não é necessariamente uma metodologia original, mas se torna original, pois 

implica sempre a descoberta do outro. As inovações podem resultar de tensões e não meramente a 

inserção de novidades técnicas e tecnológicas ou modernizações gratuitas.  

Cunha (2003, p. 377) apresenta a inovação na educação como: 

 
Conceito de caráter histórico social marcado por uma atitude epistemológica do conhecimento 

para além das regularidades propostas pela modernidade e caracterizado por experiências 

que são marcadas por: ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os 

procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna; gestão 

participativa, por meio da qual os sujeitos do processo inovador sejam os protagônicos da 

experiência; reconfiguração dos saberes, anulando ou diminuindo as dualidades entre saber 

científico/saber popular, ciência/cultura, educação/trabalho etc.; reorganização da relação 

teoria/prática, rompendo dicotomização; e perspectiva orgânica no processo de concepção, 

desenvolvimento e avaliação da experiência desenvolvida.  

 
A maioria das possibilidades inovadoras tem origem em situações-problema, diz Cunha (2006). Essa 

constatação também é feita por Lucarelli (2003, p. 130), ao referir que “em qualquer componente da 

situação didática podem ser geradas dificuldades; se essas se evidenciam como centro de problemas, 

em sua resolução o docente desenvolve ações que modificam o sistema de relações existentes entre 

esses componentes, dando lugar à geração de experiências inovadoras”. 

Para Buarque (2003), a universidade ainda representa patrimônio intelectual, independência política e 

crítica social. Porém “o conhecimento, que antes representava capital acumulado, passa a ser algo que 

flutua e que é permanentemente renovado ou ultrapassado por obsolência” (2003, p. 6). A formação 

universitária, que há algum tempo representava uma segurança para o sucesso profissional, “é, na 

melhor das hipóteses, um colete salva-vidas a ser usado no conturbado mar em que se chocam as 

ondas do neo-liberalismo, da revolução científico-tecnológica e da globalização” (Buarque, 2003, p. 

6). A afirmação do autor nos indica a importância de desenvolver, na aula universitária, a habilidade 

discente de constante busca e renovacão do conhecimento. 

 

Uma experiência da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ 

A carreira de docente universitária frequentemente inicia sem uma preparação prévia para o seu 

exercício, mediante alguma oportunidade que surge para atuar em alguma disciplina, tendo como 

credencial uma carreira bem-sucedida em sua área de formação, ou mesmo o fato de ter conseguido 

algum destaque, ainda na condição de estudante de graduação ou de pós-graduação.  



4740 

 

O próprio desconhecimento da dimensão pedagógica da prática docente, em muitos casos, tem 

alimentado uma atitude de desvalorização da necessidade de um esforço intencional para a construção 

de um saber especificamente docente e tem perpetuado práticas baseadas apenas na intuição e na 

repetição dos modelos conhecidos em sua própria trajetória de formação. Pode-se mesmo afirmar que 

é comum que, inicialmente, uma parcela considerável de docentes resista às contribuições da didática 

e dos estudos sobre a docência. Esse fato pode ser observado na experiência da Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ (SC), na qual atualmente atuo, que, ao longo 

de sua trajetória, vem propondo ações voltadas à capacitação docente.  

O ponto de partida para a implantação da política de formação continuada de docentes foi a 

reestruturação do Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP, criado em 2000, como culminância de uma 

série de iniciativas voltadas à capacitação pedagógica.  

Visando a envolver todo o corpo docente, a estratégia principal para a provocação do debate sobre a 

necessidade do estudo, da reflexão e da construção/apropriação de conhecimentos pedagógicos 

específicos sobre a docência foi a criação dos Ciclos de Estudos da Docência na Educação Superior, 

cuja primeira edição foi realizada em julho de 2004, pela iniciativa da Vice-Reitoria de Graduação. 

Estabeleceu-se, a partir de então, uma periodicidade anual. Num primeiro momento observou-se 

resistência por parte de um conjunto de docentes, especialmente porque a participação no primeiro 

Ciclo foi compulsória, realizada mediante convocação.  

Dois anos após o início dessa iniciativa, já contando com um considerável avanço em termos de 

construção da problemática no imaginário da comunidade acadêmica, deu-se início a uma estratégia 

mais ousada na direção de promover uma grande capilaridade na presença do NAP e das temáticas da 

formação pedagógica para a docência em todos os cursos da universidade, envolvendo profissionais 

das mais diversas áreas de formação específica.  

Trata-se do Curso de pós-graduação, em nível de especialização em Docência na Educação Superior, 

com 390 horas presenciais, com a mediação de professores de renome na área da pedagogia 

universitária, o qual foi desenvolvido no período de início de 2006 ao final de 2008. Este curso, por 

mim coordenado na primeira versão, do qual também fui aluna, envolveu a participação de um 

docente de cada um dos 38 cursos de graduação ofertados pela instituição na época. A iniciativa teve o 

intuito de oportunizar uma preparação teórica e metodológica necessária à formação de articuladores 

pedagógicos para todos os cursos de graduação e fomentar a pesquisa e produção teórica na área da 

docência na educação superior. Deste curso, resultaram mais de 30 pesquisas monográficas abordando 

situações da docência nos cursos ou na instituição. Tais estudos também resultaram em publicações, 

apresentações de trabalhos em eventos, e, especialmente, no fomento dos debates pedagógicos. O 

curso, ofertado gratuitamente pela universidade, apresentava como exigência contratual a 

contrapartida dos professores na articulação pedagógica por num período mínimo de dois anos. 
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Atualmente vários desses professores estão integrados aos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE, 

outros atuam na gestão, especialmente na função de coordenadores de cursos e alguns já não se 

encontram na instituição.  

Por temos avaliado positivamente a iniciativa, a segunda versão do curso está em execução. Nesta 

versão, quase 50 professores participam do curso na mesma sistemática da turma anterior. 

A Unochapecó, em 2008, aprovou mudanças na sua estrutura administrativa. Atualmente, o NAP 

passou a denominar-se Divisão de Apoio Docente – DAD, e está vinculado à Diretoria de ensino. 

Dentre as atuais ações da DAD estão a entrevistas de acolhida e oficinas de capacitação aos 

professores ingressantes; orientações didático-pedagógicas aos docentes que buscam a DAD 

espontaneamente ou são encaminhados pelas coordenações de cursos e direções de áreas; ciclos 

semestrais de estudos voltados à docência no ensino superior, cujas edições acontecem em fevereiro e 

julho; minicursos e oficinas distribuídos ao longo do ano letivo; presença nas discussões voltadas às 

políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão; entre outras ações. 

 

Considerações finais 

A avaliação da política para a formação continuada de professores na Unochapecó apresenta saldos 

bastante positivos. Destaca-se a mobilização de docentes das mais diversas áreas para o estudo da 

docência em sua especificidade. Em consequência disso, observa-se um salto de qualidade nas 

discussões e encaminhamentos desses temas nos diversos espaços da universidade. Cito como 

exemplos: a qualificação dos debates referentes ao planejamento e à avaliação na educação superior; a 

constatação da necessidade de uma nova organização da aula universitária por parte de docentes, 

discentes e gestores; a qualificação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; o crescimento da 

credibilidade da temática da docência, já que a mesma vem sendo proposta pelos próprios pares, 

facilitando a aproximação da linguagem e dos seus conceitos; a adesão docente aos eventos de 

capacitação pedagógica; o comprometimento dos coordenadores de cursos nas discussões relativas ao 

processo pedagógico, enfatizando-se o estudo dos Projetos Pedagógicos de Curso com o corpo 

docente; o resultado positivo dos cursos nas avaliações externas; e, talvez o aspecto que mais me 

despertou a atenção, que é o relato da satisfação com a qualidade dos professores por parte dos 

estudantes. Este registro é recorrente, seja nas avaliações conduzidas pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA ou pelos próprios coordenadores de cursos, seja nas falas dos representantes de 

turmas em encontros com a reitoria. 

Ao elencar os aspectos positivos, não quer dizer que fragilidades no processo didático-pedagógico não 

existam. Elas ainda são relatadas com relativa frequência, o que nos revela que o investimento na 
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formação docente não pode cessar. Também não significa que a formação docente é a solução para 

todas as fragilidades identificadas no ensino superior.  

Com relação ao Curso de Pós-Graduação – Especialização em Docência na Educação Superior, 

possivelmente, uma das maiores aprendizagens propiciadas - inúmeras vezes mencionada pelos 

integrantes do grupo - diz respeito à avaliação das nossas coerências (ou incoerências) enquanto 

educadores. Colocar-se na condição de aluno/trabalhador, situação da maioria dos educandos da 

Unochapecó, nos ensinou que precisamos avançar na direção de propostas curriculares integrativas, 

superando a fragmentação das ações docentes, o que possibilitará a qualificação das produções dos 

estudantes e dos cursos. 

Desde o início dessa estratégia de formação continuada de docentes, pode-se dizer que, na 

Unochapecó, criou-se uma nova cultura, mais disposta à discussão dessa temática. Exemplo disso é o 

aumento que vem se registrando no número de docentes envolvidos nas diversas oportunidades de 

estudo e capacitação.  

Observamos, também, que a presença dos articuladores pedagógicos nas diversas áreas e cursos tem 

logrado êxito na manutenção das atenções em torno da temática da docência. Assim, em que pesem 

todos os limites que a experiência ainda apresenta, o principal objetivo estabelecido no momento em 

que a estratégia foi planejada está sendo atingido em grande medida, qual seja, o de incentivar 

profissionais docentes das mais diferentes áreas a dedicarem-se ao estudo da docência, tornando essa 

temática uma necessidade cotidiana à maioria dos professores que atuam na Unochapecó.  

Acreditamos que, com isso, ocorra uma apropriação mais efetiva dos saberes pedagógicos e dos 

saberes relativos à construção do conhecimento pelos docentes da instituição, o que deverá provocar 

importantes avanços na qualificação da aula universitária e na concretização da função social da 

universidade.  
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Título: 

A literatura no estágio supervisionado na educação infantil: uma aprendizagem 
para a prática docente 
Autor/a (es/as):  

Pimentel, Claudia [Universidade Federal de Alagoas] 

Resumo: 

Essa pesquisa se propõe a relacionar o que alguns autores têm apontado sobre a disciplina de 

estágio no curso de Pedagogia como campo de pesquisa e de formação do professor, 

considerando a epistemologia da prática (PIMENTA, 2005/2006), aos estudos da sociologia da 

infância (SARMENTO e GOUVEA, 2008). Considerando que, no Brasil, o atendimento escolar 

para crianças de 0 a 6 anos é integrado à área da Educação apenas em 1996, com a Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, parece pertinente que se investigue a formação 

inicial, procurando perceber como os docentes em formação compreendem a infância e a 

necessidade de apresentar o mundo letrado às crianças sem que se perceba um caráter 

propedêutico nas ações de letramento na educação da pequena infância. Como metodologia, 

essa pesquisa se propôs relacionar registros de relatório de estágio com reflexões sobre a 

gramática da infância (SARMENTO e GOUVEA, 2008) e sobre leitura (HEBRARD, 2001). 

Considerou-se o processo de supervisão do estágio no que se refere a: sua dinâmica; o uso de 

livros; as estratégias usadas pelas crianças para ler os livros, e os significados que esses 

adquiriam para as crianças e suas famílias quando emprestados para elas. A partir da produção 

de conhecimento que resulta das indagações da sociologia da infância, nota-se que as crianças 

tanto reproduzem como interpretam condutas e comportamentos, sendo produtoras de cultura 

(SARMENTO, 2008). Considera-se o que foi observado nas interações com as crianças e entre 

as crianças durante as sessões de intervenção do estágio numa escola de educação infantil da 

rede pública de ensino como contribuição para a formação docente, principalmente no que 

concerne à importância da interlocução na sala de aula. Dessa forma, é possível sustentar a 


