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Resumo: 

Nas duas últimas décadas, as políticas públicas para a educação superior tem sido objeto de 

investigação de pesquisadores que debatem a docência neste nível de ensino. Autores como 

Cunha (2006; 2007), Dias (2010), Imbernón (2010), Leitinho (2009), Pachane (2009), Pimenta 

(2008), Silva (2011), Tardif (2010) e Veiga (2009; 2010) nos ajudam a refletir sobre o papel do 

professor universitário, seus processos de formação, sua identidade e os saberes necessários ao 

seu trabalho. No Brasil, atenção especial vem sendo dispensada em relação à formação 

continuada destes profissionais, principalmente por meio da análise de programas institucionais 

de formação implantados em Instituições de Ensino Superior (IES), favorecendo, assim, a 

emergência da temática de desenvolvimento profissional docente, diante da problemática da 

ausência ou insuficiência de uma formação pedagógica que considere a dimensão do exercício 

da docência. Nesta perspectiva, objetiva-se analisar as possibilidades das ações de formação 

continuada de professores universitários para o trabalho docente, no sentido de contribuir para 

um repensar dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar que se desenvolvem na 

universidade. O texto é um recorte da pesquisa que está sendo desenvolvida no curso de 

Mestrado em Educação, linha de pesquisa Desenvolvimento Profissional Docente, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília (PPGE/UnB), que tem por objetivo 

analisar as concepções, os fundamentos e as ações do Programa de Formação Continuada de 

Docentes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Trata-se de um estudo de caso, de natureza 

qualitativa, que se utiliza da pesquisa documental e bibliográfica para a análise do objeto, bem 

como da pesquisa de campo, por meio da entrevista semiestruturada e do questionário 

semiaberto para a coleta dos dados junto aos professores que participam do Programa e à equipe 

formadora e de gestão, responsável pelas ações de formação. Considerando este caminho 

metodológico, o texto aponta as discussões teóricas iniciais, oriundas desta pesquisa, a partir da 

análise do contexto das políticas públicas para a educação superior que influenciam a 

universidade, identificando a necessidade de ações de formação continuada do professor 
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universitário. Discute-se a temática da formação, a partir da perspectiva de desenvolvimento 

profissional docente, situando suas possibilidades para o trabalho docente, por meio de 

processos inovadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Assim, pretende-se contribuir 

para reflexões que possam ser amadurecidas no sentido de discutir a importância de uma 

institucionalização para o processo autônomo de formação nas universidades, que contribua 

para se encontrar possibilidades inovadoras para o trabalho docente. 

Palavras-chave: 

Educação Superior. Formação Continuada de Professores. Trabalho docente. 

 

Reflexões iniciais 

A produção acadêmica tem avançado nas últimas décadas nas discussões que se sustentam no campo 

da pedagogia universitária e focalizam temas como formação pedagógica, formação didático-

pedagógica, formação continuada do professor universitário, docência na educação superior, dentre 

outros temas que se situam e se inter-relacionam com a discussão sobre desenvolvimento profissional 

docente na educação superior e o trabalho docente neste nível de ensino. 

Este debate assume importância no campo educacional, especialmente, no contexto brasileiro, a partir 

da influência de políticas públicas de educação superior, revelando intencionalidades e ações que 

repercutem no trabalho docente. Trabalho que é norteado por múltiplos saberes e diferentes 

pressupostos teórico-epistemológicos. 

A compreensão crítica dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar que norteiam o trabalho 

docente pode ser adquirida pelo constante exercício da reflexão do professor sobre suas ações, o que 

implica em avaliar criticamente suas concepções de mundo e de educação, situando seu trabalho em 

um contexto mais amplo, considerando as dimensões políticas, sociais, econômicas e culturais. Nesse 

sentido, o processo de formação continuada do professor, uma das dimensões de seu desenvolvimento 

profissional, pode ser fortalecido na medida em que promove conhecimentos e saberes que estimulem 

esse exercício da reflexão, indo além de aspectos metodológicos e didáticos. Com esta premissa, os 

processos de inovação podem ser fortalecidos e favorecer o compromisso do professor com o 

exercício da docência na universidade. 

Considerando a ampla perspectiva deste debate, elaboramos este artigo com o objetivo de analisar as 

possibilidades das ações de formação continuada de professores universitários para o trabalho docente, 

no sentido de contribuir para um repensar dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar que 

se desenvolvem na universidade. O texto é um recorte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida 

no curso de Mestrado em Educação, linha de pesquisa Desenvolvimento Profissional Docente, do 
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Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília (PPGE/UnB), que tem por 

objetivo analisar as concepções, os fundamentos e as ações do Programa de Formação Continuada de 

Docentes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Trata-se de um estudo de caso, de natureza 

qualitativa, que se utiliza da pesquisa documental e bibliográfica para a análise do objeto, bem como 

da pesquisa de campo, por meio da entrevista semiestruturada e do questionário semiaberto para a 

coleta dos dados junto aos professores que participam do Programa e à equipe formadora e de gestão, 

responsável pelas ações de formação. Considerando este caminho metodológico, o texto aponta as 

discussões teóricas iniciais, oriundas desta pesquisa, a partir da análise do contexto das políticas 

públicas para a educação superior que influenciam a universidade, identificando a necessidade de 

ações de formação continuada do professor universitário. 

O texto está estruturado em duas seções. A primeira aborda uma breve compreensão das políticas 

públicas de educação superior que se configuram na sociedade e influenciam a universidade, dando 

indícios da necessidade de ações de formação continuada do professor universitário. Na segunda 

seção, aprofundamos a discussão sobre formação continuada de professores, a partir da perspectiva de 

desenvolvimento profissional docente, indicando suas possibilidades para o trabalho docente. 

Assim, com estas reflexões teóricas, pretendemos contribuir para o amadurecimento de caminhos que 

possibilitem a institucionalização de um processo autônomo de formação nas universidades, atribuindo 

um novo sentido para o trabalho pedagógico, sustentado em processos inovadores de ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar. 

 

1. Demarcando o território da temática: reflexão sobre os impactos das políticas públicas para a 

educação superior 

Para compreender o movimento em expansão das discussões que se situam no campo da pedagogia 

universitária, precisamos considerar um conjunto de fatores que interferem diretamente na atual 

conjuntura da educação superior e revelam a emergência de programas e outras ações de 

desenvolvimento profissional docente nas universidades, bem como influenciam o trabalho docente. 

Para tanto, é preciso recuperar, em um âmbito de análise geral, a influência que as políticas 

educacionais desenvolvidas no Brasil nessas duas últimas décadas têm exercido nas universidades. 

No conjunto das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado brasileiro, predomina a hegemonia do 

neoliberalismo que se traduz, sobretudo, pela ideia da privatização, e se materializa na reforma dos 

serviços públicos, incluindo a educação. E é na década de 1990 que um conjunto de reformas 

educacionais floresce, em uma tentativa de adequação dos sistemas educativos às determinações 

econômicas que influenciam as políticas públicas. 
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A educação superior, neste contexto, passando a ser considerada a mola propulsora do 

desenvolvimento e crescimento econômico, sofre influência de orientações de organismos 

multilaterais95, em consonância com o projeto neoliberal. Por meio da política de diversificação e 

diferenciação e a partir dos princípios de flexibilidade, competitividade e avaliação, desencadeou-se 

um processo de mercantilização da educação superior, atrelado, sobretudo às exigências da formação 

de profissionais que atendessem às demandas do mercado de trabalho, por meio de habilidades e 

competências específicas e modelos de gestão e trabalho acadêmico com parâmetros empresariais. 

Novos sistemas gerenciais e estratégias de avaliação, sustentadas pelas noções de eficiência e 

qualidade dos serviços, passam a ser adotadas. Neste contexto, a educação superior experimenta um 

processo de avanço, por meio da ampliação da oferta de cursos de graduação, resultando no 

crescimento expressivo de instituições não universitárias privadas. Aliado a este crescimento, sustenta-

se o pressuposto da democratização do acesso à educação superior, por meio do Programa 

Universidade para Todos (Prouni) 96, institucionalizado em 2005, que pode representar um incentivo à 

expansão de instituições privadas. 

Notadamente, o contexto que vem sendo delineado no âmbito das políticas implementadas indica a 

marca da mercadorização da educação superior e revelam uma reconfiguração do conceito de público, 

por meio da ideia do público não estatal. Alguns marcos regulatórios apresentam-se nesta perspectiva, 

sobretudo por meio da instituição do decreto presidencial n. 7.423/2010, que dispõe sobre as relações 

entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio privadas, bem como por meio 

da Lei n. 11.079/2004, que trata da parceria público-privada. 

No âmbito destas discussões, não podemos perder de vista a relação entre a privatização e os 

mecanismos de responsabilização e meritocracia. Freitas (2011, p. 17) afirma que 

 
[...] Responsabilização e privatização caminham juntas [...] A meritocracia é o ingrediente 

básico deste processo, pelo qual se pretende legitimar perante a opinião pública as ações de 

controle dos profissionais da educação, a forma de gestão, e a própria privatização das 

escolas. Este processo legitima vários interesses sob o manto da objetividade cientificas das 

avaliações. 

 

Embora o autor focalize suas discussões na educação básica, podemos identificar também, no contexto 

da educação superior, a forte influência de mecanismos de controle, de ranqueamento e hierarquização 

                                                           
95 Banco Mundial (Bird), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dentre outros. 
96 O Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos a estudantes de baixa renda, em cursos de 
graduação de instituições privadas, oferecendo isenção de tributos àquelas que aderirem ao Programa. 
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de instituições e de responsabilização de resultados. As políticas de avaliação externa97 cada vez mais 

interferem na realidade da educação superior e, mais especificamente, no trabalho docente. A falta de 

articulação entre os mecanismos externos e internos de avaliação talvez seja uma das principais 

problemáticas que levam à valorização de modelos de avaliação e regulação sustentados em testes 

estandardizados e padronizados que mensuram resultados e estabelecem rankings entre instituições. 

Não se considera, portanto, a integração entre a avaliação externa (ou em larga escala), avaliação 

institucional (ou auto-avaliação; avaliação interna) e a avaliação da aprendizagem, níveis que devem 

interagir entre si conforme sustenta Freitas et al (2009). 

Criando um campo de contradições, experiências institucionais revelam uma perspectiva formativa de 

avaliação interna, sobretudo considerando o respeito à identidade institucional em uma dimensão 

democrática, tal como revela Dias Sobrinho (2004). Porém, vivenciamos a afirmação do Estado-

avaliador, sendo que a avaliação regulatória, somativa, centrada nos resultados, passa a ser 

incorporada como uma política de Estado, devido a sua forte influência nos processos de gestão e 

financiamento da educação superior, bem como na definição de padrões de qualidade referenciados 

pelo mercado de trabalho. 

Refletindo sobre este fenômeno, apontamos que mudanças significativas são perceptíveis na própria 

concepção de universidade, que cada vez mais vem perdendo sua identidade e autonomia como 

instituição, assumindo contornos cada vez mais submissos à lógica dos resultados e qualidade exigida 

pelo mercado. Sem dúvidas, isto repercute significamente também na própria concepção, organização 

e desenvolvimento da formação e do trabalho docente. 

Refletindo sobre este atual contexto, podemos situar algumas perspectivas teórico-metodológicas que 

ajudam a romper com mecanismos regulatórios de controle e hierarquização. Freitas et al (2009, p. 70) 

apontam que “[...] é necessário correr alguns riscos de modo a recuperar a capacidade de indignação 

frente ao que está posto e expressar algum movimento que se oponha à inércia e ao conformismo”. 

A construção de perspectivas democráticas, pautadas na avaliação emancipatória, sustentadas no 

princípio da autonomia universitária, precisam ser fortalecidas e visíveis, principalmente em processos 

de avaliação interna (auto-avaliação institucional), tendo em vista que o “[...] exercício de novas 

formas de participação na instituição constitui-se em um importante meio para desenvolver a 

                                                           
97 Atualmente essas políticas são institucionalizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), instituído pela Lei n. 10.861/2004, que embora pretendesse integrar processos de avaliação dos cursos 
de graduação, avaliação do desempenho dos estudantes e avaliação das instituições de educação superior, através 
de mecanismos de auto-avaliação e avaliação externa, atribuiu muita ênfase aos mecanismos de avaliação 
externa, sobretudo por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), revelando-se como 
instrumento de fiscalização, regulação, classificação das instituições de ensino superior e também de estímulo da 
concorrência entre elas. 
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contrarregulação quando o serviço público sofre a ação predatória das políticas públicas neoliberais e 

conservadoras” (FREITAS et al, 2009, p. 66-7). 

É de fundamental importância termos essa compreensão democrática, pois os processos internos de 

avaliação institucional tem um peso determinante na implementação de programas de formação 

continuada de professores universitários, ações que visam oferecer subsídios para o trabalho docente, 

sobretudo para profissionais cuja formação inicial se deu em cursos de bacharelado. Neste sentido, a 

construção de uma proposta de avaliação sustentada em princípios democráticos e emancipatórios 

pode favorecer a consolidação de programas de formação que caminhem nesta perspectiva. 

Não podemos deixar de mencionar que recentemente temos vivenciado no Brasil a implantação do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

instituído pelo decreto n. 6.096/2007, pelo qual as universidades federais recebem recursos voltados 

para a infraestrutura e equipamentos, bens e serviços, além de despesas de custeio e pessoal, sendo que 

sua principal bandeira é a expansão de vagas, fato que levou à grande adesão da sociedade. Porém, na 

visão de Cislaghi (2010, p. 141), esta expansão “está atrelada a uma reestruturação da universidade 

para os padrões requisitados pelo capitalismo em sua fase atual, materializados nas propostas do 

Banco Mundial”. Além disso, a autora situa o Reuni na lógica gerencial de gestão, tendo em vista o 

financiamento baseado em contratos que definem resultados e metas. Nesta perspectiva, o acréscimo 

de recursos orçamentários seria garantido mediante o cumprimento de metas de desempenho. 

Com o Reuni, uma série de diretrizes foram definidas, como a “[...] atualização de metodologias de 

ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade”, diretriz especificada no inciso III 

do artigo 2º do decreto que o instituiu, repercutindo, portanto na ampliação das ações de formação 

continuada nas universidades federais, situando novas exigências para o trabalho docente. 

Além disso, Cislaghi (2010) situa que, a partir do Reuni, ampliam-se as condições de precarização e 

superexploração do trabalho docente, por meio da expansão de matrículas e aumento da relação 

professor/aluno. Para a autora, novas competências são exigidas ao professor, devido a novas 

modalidades de curso que vão surgindo, sobretudo cursos a distância, bem como por ter que assumir 

múltiplas funções, incluindo a administração de espaços acadêmicos, além das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, sendo a pesquisa situada dentro de um critério produtivista e a extensão na 

perspectiva da venda de serviços. A produção acadêmica e sua publicação, com critérios cada vez 

mais exigentes e seletivos, acabam assumindo um papel central na universidade. 

No seio deste contexto, o professor não pode ficar alheio nem submisso às condições nas quais exerce 

seu trabalho. Portanto, é de fundamental importância a reflexão sobre as novas configurações que vão 

se delineando na educação superior, resultantes deste processo bem mais amplo que reflete um 

conjunto de políticas públicas que possuem intencionalidades explícitas, que interferem diretamente 
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em seu trabalho. Portanto, concordamos com Pachane (2009, p. 256), ao afirmar que “[...] as 

mudanças no contexto do Ensino Superior levam à alteração nas demandas dirigidas à universidade e 

seus professores, o que repercute no perfil necessário a esse professor e, consequentemente, em suas 

necessidades formativas”. 

Neste sentido, as novas configurações de trabalho docente que vão se constituindo demandam por 

mecanismos de formação que, não estando atrelada a necessidades imediatas, possam subsidiar o 

trabalho docente. Formação continuada de professores, portanto, não se materializa somente por ações 

individualizadas, mas fundamentalmente em ações coletivas, possuindo objetivos específicos que se 

situam em opções políticas e epistemológicas próprias. Falar de formação de professores, portanto, 

implica em considerá-la como ação que possui uma dimensão social, inserida em determinado 

contexto histórico, social, político, cultural e econômico, podendo, portanto possuir diferentes 

intencionalidades ligadas a diferentes concepções de homem, de mundo, de sociedade e de educação, 

que consequentemente repercutem no trabalho docente. É neste sentido que podemos vislumbrar suas 

possibilidades para repensar os processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar na universidade. 

 

2. Adentrando na discussão sobre formação continuada de professores: vislumbrando 

possibilidades para o trabalho docente 

É importante situar as discussões teóricas que têm destacado os impactos das políticas públicas de 

formação de professores e suas repercussões no trabalho docente. Vale destacar que essas discussões 

teóricas, que se sustentam a partir da realidade da educação básica, podem subsidiar nossas reflexões 

sobre a formação continuada de professores da educação superior. 

Veiga e Quixadá Viana (2010) apontam que a formação de professores está intrinsecamente 

relacionada a um contexto social mais amplo, marcado, sobretudo pelos avanços tecnológicos e pela 

crise de acumulação do capital que, para recompor a perda de lucro, conduziu a um conjunto de 

exigências situadas no âmbito das políticas neoliberais. Este contexto influencia as reformas 

educacionais, que se situam em uma concepção de gestão, currículo e escola, consequentemente 

impactando na formação de professores e no trabalho docente. 

Maués (2004) sustenta que a noção de pedagogia das competências vai se delineando como categoria 

definidora de uma concepção de formação de professores que, sustentada na lógica mercantilista, 

centra-se no atendimento de necessidades imediatas. O professor assume, nesta perspectiva, o papel de 

tecnólogo do ensino (VEIGA, 2009), sendo a ele oferecida uma formação centrada em competências 

restritas ao saber prático, desconsiderando os fundamentos do fazer docente, ou seja, sem conexões 

com a realidade social mais ampla, ficando os conhecimentos desvinculados deste contexto. Tal 

perspectiva se situa em uma concepção mais ampla de sociedade globalizada e neoliberal, orientada 
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por opções político-teóricas que, no campo educacional, enfatizam os resultados, tendo em vista a 

produtividade. É, portanto, a concepção que vem predominando no campo das políticas públicas de 

formação de professores. 

Pensando em novas perspectivas, como forma de reação a esta configuração, alguns autores afirmam a 

importância da formação continuada dos professores para a práxis educativa e para o desenvolvimento 

profissional docente, conduzindo a uma perspectiva crítica e emancipatória de trabalho docente. É o 

caso de Veiga e Quixadá Viana (2010) que, buscando uma nova significação para a formação de 

professores, a situam na dimensão da formação humana, como prática social coletiva, permeada por 

intencionalidades construídas coletivamente, conferindo a ela, portanto, um caráter público e 

democrático. Definem, ainda, que “a formação é uma ação contínua e progressiva. É permanente, 

constante, envolve várias instâncias e atribui um valor significativo para a prática pedagógica, para a 

experiência como componente constitutivo da formação” (p. 20). 

Assim, sustenta-se a concepção do professor como agente social, que se situa dentro de uma 

concepção crítica de educação como prática social e como processo de emancipação. Assim, a 

formação continuada pode possibilitar a superação de situações que historicamente se perpetuam no 

trabalho docente, tais como as práticas conservadoras, favorecendo a autonomia docente sobre seu 

próprio percurso formativo, tendo em vista, as necessidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional, bem como as demandas específicas de seu contexto de atuação. Para isso, é de 

fundamental importância o trabalho coletivo, pois, entendemos que ele dará sustentação a novas 

possibilidades para o trabalho docente. 

A formação de professores, nesta perspectiva, “defende uma discussão política global que contempla 

desde a formação inicial e continuada até as condições de trabalho, salário, carreira e organização da 

categoria” (VEIGA, 2009, p. 18). Fundamenta-se no trabalho como princípio educativo, bem como 

tem como objetivo a construção de um projeto coletivo. Busca compreender a totalidade do trabalho 

docente, considerando sua valorização profissional, o fortalecimento de sua autonomia, além de 

considerar o desenvolvimento de uma consciência crítica. Sustenta-se por meio de uma formação 

teórica de qualidade, com conhecimentos sólidos na docência, além de considerar a unicidade entre 

teoria e prática. 

Tomando por base esta percepção, é importante delimitarmos a concepção de desenvolvimento 

profissional docente que 

  
[...] implica a possibilidade de articulação da teoria com a prática profissional (formação), a 

reflexão sobre objetivos educacionais e suas finalidades, a democratização do ensino e da 

educação (o que inclui valores e atitudes), a melhoria das condições de trabalho e de salário, 

a valorização da ética profissional (profissão, profissionalidade, profissionalismo) etc. Esse 
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desenvolvimento profissional docente tem como referência a formação inicial e continuada, 

bem como o exercício profissional docente, mediados por teoria e prática, ensino e pesquisa, 

saberes e competências, privilegiando, sobremaneira, a natureza e a especificidade inerentes 

ao fazer pedagógico (DIAS, 2010, p. 94-5). 

 

Esta concepção é assumida, também, por Imbernón (2010). Na visão do autor, o conceito de 

desenvolvimento profissional docente não é similar ao conceito de formação permanente (ou formação 

continuada), indo além dessa perspectiva, por incluir a perspectiva de melhoria da situação 

profissional. A formação continuada torna-se, então, um dos elementos do desenvolvimento 

profissional docente. 

A amplitude dessa concepção nos permite identificar sua importância na educação superior, sobretudo 

quando evidenciamos que “[...] a formação de docentes para o ensino superior no Brasil não está 

regulamentada sob a forma de um curso específico como nos outros níveis” (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2008, p. 23). Portanto, não há uma formação inicial do professor para a atuação na 

educação superior. 

A regulamentação da formação do professor para a educação superior no Brasil pode ser encontrada 

no artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96 (LDB), que especifica que 

“a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Porém, muitos programas de pós-graduação 

não relacionados à área da educação, oferecem exclusivamente uma formação que subsidia o domínio 

dos conhecimentos e saberes disciplinares, além de não articularem a formação para a pesquisa, que é 

o objetivo central da pós-graduação, com a formação para a docência. O professor universitário acaba 

repetindo “modelos profissionais históricos” (CUNHA, 2007, p. 21), com base nas suas experiências 

quando estudante, condição que dificulta inovações nos processos de ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar, bem como desconsidera os saberes específicos exigidos para o exercício da docência. 

Cunha (2006, p. 17) analisa que “ainda frágeis e minoritárias, as inovações que se procurou afirmar no 

campo acadêmico enfrentam toda a dificuldade decorrente da presença paradigmática dominante”. As 

aulas inovadoras na universidade são resultantes, dentre outros aspectos, do processo formativo e 

trajetória profissional que o professor vivencia tal como Silva (2011) analisou em sua pesquisa. Esta 

autora evidencia os movimentos de resistência, que superando o modelo de aplicação técnica 

predominante na ciência moderna, se expressam por meio de aulas inovadoras que se sustentam em 

um trabalho docente orientado pelos princípios de autonomia, contextualização, dialogicidade, 

diversidade, ética, integralidade e transitoriedade, rompendo com processos conservadores de ensino e 

aprendizagem. Compreendemos que professores e alunos universitários são protagonistas deste 

processo de inovação. Reconhecendo este protagonismo, não podemos compreender inovação como 
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prescrição de técnicas de ensino que devem ser rigorosamente aplicadas (no sentido em que caminham 

os processos conservadores de mudança), mas como indutora da construção de projetos críticos, que 

vislumbrem novas possibilidades para o trabalho docente e que reconheçam o papel ativo de 

professores e alunos. Os processos formativos que o professor vivencia são de fundamental relevância 

para o desencadeamento de um processo de inovação nesta perspectiva. 

As intencionalidades de uma formação universitária que tenha em vista o treinamento para o mercado 

de trabalho precisam ser desconstruídas, pois levam à subserviência, à alienação, desconsideram as 

finalidades mais amplas de um processo formativo. Então, os professores precisam, por meio de um 

processo autônomo e crítico, refletir sobre tais intencionalidades e sobre o contexto no qual seu 

exercício profissional está inserido, de tal maneira que possa considerar as novas demandas do mundo 

contemporâneo, sem, porém, estar submisso às condições impostas pelo mercado de trabalho. É neste 

sentido que as ideias e Imbernón (2010, p. 17) nos auxiliam nesta discussão, pois o autor afirma que o 

papel a ser assumido pela formação docente “[...] transcende o ensino que pretende uma mera 

atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de 

participação, reflexão e formação [...]”. 

O trabalho docente precisa ser discutido e analisado, por meio de pesquisas e ações coletivas e 

institucionais que reconheçam o campo da pedagogia universitária, como “campo polissêmico de 

produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos na Educação Superior [...]” (CUNHA; ISAIA, 

2006, p. 351), rompendo com uma visão instrumental de que conhecimentos pedagógicos se 

restringem a receitas e técnicas que podem ser aplicadas nas aulas universitárias. 

Leitinho (2009, p. 29) situa o conceito de formação pedagógica que, como parte integrante do 

processo de desenvolvimento profissional docente e estando integrada a uma política de formação para 

a docência universitária, “[...] se configura como um conjunto de atividades organizadas nas 

universidades, sob a forma de programas, projetos ou ações isoladas, que atendem em parte as 

necessidades, e interesses individuais e institucionais [...]”. 

É neste sentido que situamos a necessidade de investimentos na formação continuada do professor 

universitário, como responsabilidade de políticas públicas e institucionais, de maneira que se 

reconheça e valorize a docência no ensino superior, bem como possibilite o trabalho docente situado 

em processos inovadores. 

Na visão de Dias (2010), “torna-se necessário uma ação institucional mais incisiva e consistente que 

não subestime, banalize ou marginalize a pedagogia (ou a ação pedagógica)” (p. 92), devendo tal ação 

acompanhar o professor universitário ao longo de sua carreira, pelas diversas fases de seu processo de 

desenvolvimento docente. Refletimos, portanto, sobre a necessidade de rompimento com ações 

pontais, com o desenvolvimento de sistemáticas contínuas de acompanhamento. Um programa de 
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formação continuada precisa estar, então, institucionalizado no âmbito do projeto político-pedagógico 

da instituição, bem como articulado à política interna de avaliação, rompendo com “estruturas rígidas 

e inflexíveis” (VEIGA, 2009, p. 75) da organização acadêmica, pois estas acabam dificultando a 

implantação de mudanças. 

Veiga (2010) indica que os programas de formação de docentes da educação superior podem 

contribuir para a qualidade de ensino, permitindo o desenvolvimento profissional docente, por meio da 

coerência entre interesses individuais e coletivos e pela coexistência de modalidades formativas que 

estejam sintonizadas com situações do trabalho docente. Assim, as propostas precisam romper com 

visões historicamente instaladas no cotidiano das universidades, ligadas a uma concepção 

paradigmática de conhecimento, de homem, de sociedade, de mundo, centradas no prisma da 

racionalidade técnica. 

Neste sentido, o processo de desenvolvimento profissional precisa ser permeado pelo diálogo, pela 

articulação entre os saberes construídos ao longo da trajetória formativa do professor, provenientes de 

diversas fontes, conforme afirma Tardif (2010): 

 

x Saberes da formação profissional (ou profissionais), relativos às ciências da 

educação, articulados com os saberes pedagógicos; 

x Saberes disciplinares, específicos do campo de conhecimento do professor, 

oferecidos sob a forma de disciplinas nas instituições formadoras; 

x Saberes curriculares, que refletem objetivos, conteúdos e métodos, 

selecionados pelos sistemas de ensino e instituições e materializados em 

programas escolares; 

x Saberes experienciais, que brotam da experiência docente. 

 

Fundamentalmente, se faz presente, no âmbito da constituição desses saberes, diferentes pressupostos 

teórico-epistemológicos do campo da didática, da metodologia de ensino, do currículo, do 

planejamento e da avaliação, que norteiam a concepção, organização e desenvolvimento do trabalho 

docente. Estes pressupostos estão ligados à postura e visão de mundo construída pelo professor ao 

longo de sua trajetória, evidenciando a influência de concepções e intencionalidades sociais, políticas, 

econômicas e culturais que sustentam seu trabalho, que nem sempre são perceptíveis, exigindo uma 

clareza que o próprio processo de desenvolvimento profissional docente pode desencadear. 

Assim, os professores precisam analisar criticamente o contexto no qual estão inseridos, saindo de um 

imobilismo que os tornam submissos às concepções dominantes de formação na universidade, 

orientadas pela lógica do mercado de trabalho, descaracterizando a função social da universidade, que 
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acaba sendo guiada por um modelo único de qualidade, padronizado e definido pelo que se preconiza 

nas políticas de educação superior, fundamentalmente as de avaliação externa. 

 

Tecendo algumas considerações para finalizar (por enquanto) este caminho teórico 

O caminho teórico aqui percorrido nos possibilita fazer algumas reflexões importantes sobre as ações 

de formação continuada de professores universitários e suas possibilidades para o trabalho docente. A 

compreensão de que tais ações não são neutras, mas permeadas por concepções de homem, de 

sociedade, de educação e de mundo, nos leva a entender um conjunto de intencionalidades que vão se 

consolidando no interior das instituições de educação superior, sobretudo nas universidades, indicando 

a necessidade de políticas de desenvolvimento profissional docente. 

Estas intencionalidades situam-se no contexto das políticas públicas para a educação superior, que têm 

um peso decisivo para a implantação dessas políticas, sobretudo por meio das ações de avaliação 

externa e da mais recente política de reestruturação e expansão das universidades federais (Reuni), que 

tem favorecido, a emergência de ações de capacitação no interior das instituições, orientadas sob a 

diretriz de Renovação Pedagógica. Ações estas que, muitas vezes, podem não ser fruto das 

necessidades coletivas e institucionais, sentidas por professores e alunos, mas, responder às exigências 

que as políticas impõem, por meio de cursos de capacitação, atualização, aperfeiçoamento, 

treinamento, dentre outras denominações que não são neutras, mas carregadas de uma perspectiva 

teórico-metodológica que reproduz a lógica das competências. 

Assim, é de fundamental importância que as universidades assumam um papel autônomo na condução 

dessas políticas, por meio de amplas discussões com a comunidade acadêmica, que favoreçam a 

implantação de Programas institucionalizados, portanto, previstos em seus planos de desenvolvimento 

institucional e regulamentados institucionalmente, por meio da definição de concepções, objetivos e 

pressupostos claros, que sustentem efetivamente uma política institucional continuada, sustentada por 

um conjunto de ações que valorizem o magistério na educação superior, favoreçam o desenvolvimento 

pessoal e profissional docente e contribuam para o fortalecimento de processos inovadores de ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar, no trabalho docente. 
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Resumo: 

Este trabalho foi desenvolvido no Departamento de Pedagogia da Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT). Um estudo de caso, a partir do ano de 1999, e que até presente data, 


