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Resumo: 

No Brasil, a concepção de formação continuada do docente de ensino superior ligada ao 

treinamento e à atualização tem persistido e, segundo Pimenta e Anastasiou (2010), esta 

concepção reduz a participação dos docentes ao espaço disciplinar, desconectando-os do seu 

objetivo primeiro, que é a formação integral do aluno e, por decorrência, da sua própria e 

contínua formação pessoal e profissional. Pesquisas na área têm mostrado a necessidade de 
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iniciativas que valorizem a formação continuada ou em serviço. As ações do professor do 

ensino superior tendem a se iniciar e a se encerrar na sala de aula, mostrando um profissional 

voltado para a função ensino em detrimento da ação educadora, que envolve a pesquisa e a 

prática investigativa sobre o seu próprio trabalho e sobre aquele que se espera “pronto-e-

acabado” da ação gestora. Estudos sobre reforma e inovação educativas mostram que a 

formação geral de qualidade dos alunos depende de um clima propício para que o processo de 

ensino e aprendizagem ocorra (BRITO, 2011) e de uma formação de qualidade dos professores 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCH, 2003). A organização escolar funciona, segundo estes 

autores, fundamentada em dois movimentos complementares: o da escola, com sua estrutura e 

dinâmica institucional, que mobiliza a produção das práticas e do modo de agir do docente; e o 

dos próprios professores, que podem ser participantes ativos da instituição, na medida em que 

contribuam com a definição dos objetivos do curso em que atuam, com a formulação do projeto 

pedagógico-curricular e com a atuação no processo de gestão com foco no compromisso sócio-

pedagógico das instituições. Nessa concepção, o desenvolvimento profissional é concomitante 

ao desenvolvimento organizacional. A formação continuada e o desenvolvimento profissional 

dos docentes do ensino superior têm sido objeto de estudo de propostas que valorizam uma 

formação baseada não apenas no paradigma da racionalidade técnica, que os coloca e os 

considera meros executores de decisões das autoridades acadêmicas. Tais pesquisas centram-se 

numa perspectiva que os reconhece com capacidade para ampliar sua consciência crítica sobre 

sua prática docente e sobre a realidade onde se insere sua prática educativa de modo a atuar 

contributivamente com todo o processo educativo do alunado e a qualidade sócio-pedagógica da 

instituição. O presente trabalho tem por objetivo contribuir com os estudos, via pesquisa 

bibliográfica, sobre a importância do desenvolvimento, pelos professores do ensino superior, de 

uma análise crítica sobre sua ação educativa e os desafios e problemas na situação de trabalho 

na instituição e seu contexto, na busca em grupo de saberes e soluções para uma construção 

coletiva do conhecimento dos alunos, incluindo o projeto pedagógico do curso. Autores 

pesquisados defendem que propostas para o desenvolvimento profissional da docência no 

ensino superior devem enfatizar a colaboração dos profissionais para transformar a gestão, os 

currículos, a organização, os projetos educacionais, as formas de trabalho pedagógico das 

escolas, construindo novos paradigmas. 

Palavras-chave: 

Gestão Educacional. Formação Continuada. Docentes do Ensino Superior. 
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Introdução 

No Brasil, a concepção de formação continuada do docente de ensino superior ligada ao 

treinamento e à atualização tem persistido, tendo como foco da ação de treinamento as 

necessidades do setor produtivo. As ações do professor do ensino superior tendem a se iniciar e 

a se encerrar na sala de aula, mostrando um profissional voltado para a função ensino em 

detrimento da ação educadora, que envolve a pesquisa e a prática investigativa sobre o seu 

próprio trabalho. Contudo, segundo Pimenta e Anastasiou (2002) esta concepção reduz a 

participação dos docentes ao espaço disciplinar, desconectando-os do seu objetivo primeiro, que 

é a formação integral do aluno. 

Além disso, na maior parte das instituições superiores no Brasil, muito embora os professores 

possuam experiência significativa e anos de estudos em suas áreas de conhecimento, “[...] 

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

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

de aula” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002:37). Quando entram nas instituições para atuar 

como professores, não raro, ingressam em cursos já reconhecidos, com disciplinas já 

estabelecidas, ementas prontas e, sem orientação para elaborar seu planejamento ou seu plano 

de ensino e desconsideram a questão curricular. Também “Não recebem qualquer orientação 

sobre processo de planejamento, metodológicos ou avaliatórios, não têm de prestar contas, fazer 

relatórios, como acontece normalmente nos processos de pesquisa – estes, sim, objeto de 

preocupação e controle institucional” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002:37). 

Contudo, de acordo com Flores (2003:153), os docentes precisam ser preparados para lidar com 

os desafios complexos educacionais atuais. 

 

A natureza mutável do ensino exige professores profissionais e pró-ativos capazes de 

responder adequadamente à ambigüidade, incerteza e complexidade que caracterizam 

os contextos educacionais nos quais se espera que trabalhem. As funções que lhes são 

cometidas são mais abrangentes e espera-se que realizem tarefas que nunca tinham 

realizado (por exemplo, ao nível da elaboração, desenvolvimento e avaliação de 

projetos curriculares e das novas áreas curriculares não disciplinares) (FLORES, 

2003:153). 

 

Estudos sobre reformas e inovação educativas mostram “consenso na proposição de que a 

formação geral de qualidade dos alunos depende de uma formação de qualidade dos 

professores” (LIBÂNEO; OLIVEIRA e TOSCH, 2003:36). Para estes autores, o professor do 

ensino superior não é apenas um profissional que atua em uma sala de aula como mero 
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repassador de informação, mas, como membro da equipe docente, especialmente discutindo no 

grupo suas concepções, práticas e experiências e participando do projeto pedagógico da escola.  

Para estes autores, a organização escolar funciona embasada em dois movimentos que se 

complementares: o da escola e o dos próprios professores. No caso da escola, com sua estrutura 

e dinâmica institucional, ela mobiliza a produção das práticas e do modo de agir do docente. Já 

no caso dos professores, eles podem ser participantes ativos da instituição, na medida em que 

contribuam com a definição dos objetivos do seu curso, com a formulação do projeto 

pedagógico-curricular, com a atuação no processo de gestão e de tomadas de decisão na sua área 

de atuação profissional. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2003:307), há “uma concomitância 

entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional”.   

A instituição escolar deve ser um espaço que permita a transformação e a mudança em termos 

das relações entre seus profissionais, relações pedagógicas e institucionais e  ela “[...] e os 

professores devem buscar estimular a convivência entre todos os atores da ação educativa, 

porque isso possibilita aos envolvidos compreender o que é diferente, aceitar o outro como ser 

diferente, se interessar por sua diferença e, mesmo aprender com ele. (JUSTO, 2011:55)  

 

1 O professor e o ensino superior 

A pedagogia universitária no Brasil é exercida por professores que não têm uma identidade 

única. Assim como o sistema de educação superior no Brasil é diversificado (instituições 

públicas e privadas, universidades e não-universidades, em cinco regiões da Federação com 

características étnicas, sociais e econômicas diferentes), também as características do docente 

do ensino superior são extremamente complexas. 

Cunha (2000:48) ressalta que o perfil do professor universitário não é homogêneo: “Há, de fato, 

o contingente que produz a ciência, os que cultivam a erudição, também há muitos docentes que 

se aproximam mais do perfil dos professores secundários, isto é, dos que interagem na 

interpretação do conhecimento já produzido”. Além disso, é importante 
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[...] constatar que os diversos saberes dos professores estão longe de serem todos 

produzidos diretamente por eles, que vários deles são de um certo modo ‘exteriores’ ao 

ofício de ensinar, pois provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente 

dita ou fora do trabalho cotidiano. Por exemplo, alguns provêm da família do 

professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das 

universidades; outros são decorrentes da instituição ou do estabelecimento de ensino 

(programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades etc.); outros, ainda, 

dos pares, dos cursos de reciclagem etc. Nesse sentido, o saber profissional está, de um 

certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de 

vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 

lugares de formação etc. (TARDIF; RAYMOND, 2000:215) 

 

O papel do professor, contudo, passa por mudanças profundas, que pedem um novo perfil 

profissional. Assim, alguns autores começaram estudos sobre as competências necessárias a um 

docente do ensino superior para atuar com efetividade no contexto universitário atual. 

Segundo Masetto (2003), as competências básicas do novo professor estão relacionadas a ter 

profundo conhecimento em uma determinada área de conhecimento; ter domínio da área 

pedagógica e exercitar a dimensão política. 

O professor de ensino superior precisa, em primeiro lugar, ter pleno domínio dos conhecimentos 

fundamentais e experiência profissional de campo e de pesquisa em uma dada área do 

conhecimento. Além do domínio cognitivo, o docente precisa estar sempre buscando se 

atualizar no seu segmento via participação ativa em cursos de aperfeiçoamento, especializações, 

congressos, simpósios, intercâmbios etc. 

Com relação ao domínio na área pedagógica, para Masetto (2003) esta competência envolve ter 

conhecimento e habilidade no processo de ensino-aprendizagem como gestor do currículo, na 

relação professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem e, também, domínio da 

tecnologia educacional. O docente precisa se fundamentar sobre o que é aprendizagem, 

aprendizagem significativa, aprendizagem de adultos, como integrar a aprendizagem e o 

desenvolvimento global (cognitivo, afetivo e social) e a importância de aprender 

constantemente. 

O professor do ensino superior precisa também saber relacionar disciplinas do currículo do seu 

curso, proporcionando a integração de sua disciplina com as demais. Seu objetivo deve ser, 

apesar das dificuldades, o de desenvolver a interdisciplinaridade. 

O tradicional papel do professor de detentor do conhecimento deve se alterar, nesta perspectiva, 

para o papel de orientador, de motivador, de mediador do conhecimento. Passa a focalizar o 
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trabalho em equipe, em parcerias e de corresponsabilidade com o processo de ensino-

aprendizagem. 

O professor de ensino superior precisa, ainda desenvolver o domínio teórico e prático da 

tecnologia educacional. Deve estar atento para a utilização eficaz de técnicas atualizadas de 

vivência grupal, como dinâmicas de grupo, jogos de integração, entre outros. 

É importante salientar, ainda, como resslta Masetto (2003:14-15), que os professores do ensino 

superior sejam  

[...] profissionais intercambiáveis que combinem imaginação e ação; com capacidade 

para buscar novas informações, saber trabalhar com elas, intercomunicar-se nacional 

e internacionalmente por meio dos recursos mais modernos de informática; com 

capacidade para produzir conhecimento e tecnologia próprios que os coloquem, ao 

menos em alguns setores, numa posição de não dependência em relação a outros 

países; preparados para desempenhar sua profissão de forma contextualizada e em 

equipe com profissionais não só de sua área, mas também de outras. São capacidades 

ainda importantes saber exercer sua profissão voltado para promover o 

desenvolvimento humano, social, político e econômico do país. 

 

Zabalza (2006:70-71) coloca competência “como um construto molar que nos serve para nos 

referirmos ao conjunto de conhecimentos e habilidades que como sujeitos necessitamos ter para 

desenvolvermos algum tipo de atividade”. Para este autor, são as seguintes as competências 

requeridas do professor do ensino superior no atual contexto: planejar o processo de ensino-

aprendizagem; selecionar e preparar os conteúdos disciplinares; oferecer informações e 

explicações compreensíveis e também organizadas (competência comunicativa); manejar as 

novas tecnologias; elaborar a metodologia e organizar as atividades; comunicar-se/relacionar-se 

com os alunos; tutorar; avaliar; refletir e investigar sobre o ensino; identificar-se com a 

instituição e trabalhar em equipe. 

A competência de planejar o processo de ensino-aprendizagem, se refere a “[...] conceber sua 

atuação como o desenvolvimento de um projeto, elaborar um programa adaptado às 

circunstâncias, selecionar diversos dispositivos e procedimentos para comunicar os conteúdos e 

facilitar a aprendizagem dos alunos etc.” (ZABALZA, 2006:72). Para tanto, o professor 

universitário necessita levar em conta o contexto, equilibrando os descritores pré-determinados 

da disciplina, sua visão pessoal e autonomia, as características e interesses dos seus alunos e os 

recursos disponíveis. Envolve além de um conjunto de conhecimentos (base conceitual), um 

propósito ou meta (direção a seguir) e uma estratégia de procedimento e de avaliação.  

Quanto à competência de selecionar e preparar os conteúdos disciplinares, Zabalza (2006) 

afirma que esta competência está relacionada ao aspecto científico (seleção adequada de 
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conteúdos) e ao aspecto didático. Neste caso, existem dois tipos de posição: a que supervaloriza 

o conteúdo em detrimento da qualidade de ensino e a posição contrária, dos que enfatizam a 

metodologia em relação ao conteúdo. A seleção de “[...] “bons conteúdos” significa escolher os 

mais importantes deste âmbito disciplinar” (ZABALZA, 2006:79). Assim, a importância do 

conteúdo decorre de suas qualidades intrínsecas e também da estratégia didática utilizada pelo 

professor.    

Com relação à competência comunicativa, ela se trata “[...] de uma competência profissional 

que tem a ver com a capacidade para gerir didaticamente a informação e/ou as destrezas que se 

pretende transmitir a seus estudantes” (ZABALZA, 2006:83). Ela envolve a atenção do docente 

à produção da informação, ao reforço da compreensibilidade, à organização interna da 

mensagem e à conotação afetiva das mensagens.  

A competência de manejar adequadamente a relação professor-aluno é muito importante e tem 

implícito que o docente se muna de estratégias relacionais, mas, também que busque analisar os 

processos interativos que ocorrem no processo de ensino-aprendizagem. Assim, “[...] os alunos 

aprendem a importância das relações e de que forma elas podem ser revisadas e cuidadas” 

(ZABALZA, 2006:125). 

A competência para o manejo de novas tecnologias se relaciona a ver em que medida se 

consegue integrar efetivamente a tecnologia à docência e até que ponto a tecnologia a 

transforma. Iglesias (2001 apud ZABALZA, 2006) coloca que a integração da tecnologia ao 

currículo deve acontecer em três níveis: como objeto de estudo, como recurso didático e como 

meio de expressão e de comunicação. 

Com a competência de elaborar a metodologia e organizar as atividades, Zabalza (2006:98) 

sublinha que é possível “[...] integrar as diversas tomadas de decisão dos professores para gerir 

o desenvolvimento das atividades docentes”. Ela, basicamente, envolve a organização dos 

espaços, a seleção do método (método tradicional, o trabalho autônomo e o trabalho em grupo) 

e a seleção e desenvolvimento das tarefas instrutivas. Este autor considera importante aplicar 

três critérios na análise das tarefas propostas: sua validade, seu significado e sua funcionalidade. 

A competência de tutorar se apresenta de quatro tipos distintos: a primeira, se relaciona à ideia 

de que ensinar não é só explicar conteúdos, mas, também dirigir, acompanhar o processo de 

formação dos alunos; a segunda se refere a um perfil mais formal e especializado, sem a função 

docente; a terceira é a do tutor de ensino à distância e a outra modalidade é o tutor de práticas. 

As funções do tutor se relacionam a dar: apoio nos processos de formação (problemas com 

relação à disciplina, carreira, etc.); orientação com relação a trabalhos e pesquisas individuais ou 

em grupo; orientação quanto a problemas específicos ou em situações irregulares; orientação a 

alunos que fazem a disciplina por livre opção, vindos de outras carreiras; o desempenho de 
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funções burocráticas ou administrativas; e, por fim, a função mais pessoal, mais vinculada a 

problemas e situações pessoais do estudante. Para Zabalza (2006, pp.135, grifos do autor), “[...] 

o componente básico de toda tutoria é a disponibilidade ao serviço”. 

A avaliação, para Zabalza (2006:146, grifos do autor), “[...] se trata de um dos pontos frágeis 

mais importantes do atual sistema de ensino universitário porque se trata de uma competência 

profissional notavelmente deficitária no professorado universitário”. Ela é um processo 

sistemático de conhecimento, com regras e condições, e que tem três fases: a recolha de 

informação, a apreciação da informação recolhida e a tomada de decisão. Enfatiza que é 

importante 

[...] buscar um sistema integrado de avaliação em que cada parte deste processo (que 

terá, certamente, uma distribuição no tempo) tenha um papel de forma que ao final 

disponhamos de uma visão completa, sincrônica e diacrônica do processo de 

aprendizagem seguido pelos estudantes. (ZABALZA, 2006:154) 

 

Com relação à competência de refletir e investigar sobre o ensino, Zabalza (2006) salienta que 

esta ação está ligada somente a estudos feitos por pedagogos e psicólogos. Acha fundamental a 

análise da docência, que permita a reflexão sobre a docência (análise documental do processo 

ensino-aprendizagem), a investigação sobre a docência (análise controlada dos diferentes fatores 

que afetam a didática universitária) e a publicação sobre as questões relativas à docência e 

aprendizagem no ensino superior. 

Identificar-se com a instituição e trabalhar em equipe envolve “[...] saber e querer trabalhar 

juntos em um contexto institucional determinado” (ZABALZA, 2006:162, grifos do autor). 

Envolve superar o individualismo e a resistência a se identificar com a missão da instituição de 

trabalho. Envolve cooperação, trabalho em equipe, ‘colegialidade’ e identificação com a 

instituição em que se atua, de tal modo que os docentes se integrem no desenvolvimento de um 

projeto eficaz e integrado da instituição como um todo. 

 

2 As propostas de formação docente  

A formação continuada e o desenvolvimento profissional dos docentes do ensino superior no 

Brasil têm sido objeto de estudo de propostas que valorizam uma formação baseada não mais no 

paradigma da racionalidade técnica, que os coloca e considera como meros executores de 

decisões de autoridades acadêmicas. Centra-se numa perspectiva que os reconhece com 

capacidade para ampliar sua consciência crítica sobre sua prática docente e sobre a realidade 

onde se insere sua prática educacional.  
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Libâneo, Oliveira e Toschi (2003:36) colocam que o docente do ensino superior tem que 

ampliar a forma como planeja e realiza a sua prática pedagógica: 

 

O professor já não é considerado apenas como o profissional que atua em uma sala de 

aula, mas também como membro de uma equipe docente, realizando tarefas com 

responsabilidade ampliada no conjunto das atividades escolares. Já não pode ser um 

repassador de informação, mas um investigador atento às peculiaridades dos alunos e 

sensível às situações imprevisíveis do ensino, um participante ativo, cooperativo e 

reflexivo na equipe docente, discutindo no grupo suas concepções, práticas e 

experiências e participando do projeto pedagógico da escola. 

 

Propostas distintas de desenvolvimento dos professores universitários, que se distanciam dos 

antigos modelos embasados no treinamento convencional e na atualização, ocorreram nos 

Estados Unidos, Canadá e Alemanha, apresentando-se, segundo Pimenta e Anastasiou (2002), 

nas seguintes modalidades: iniciativas de formação inicial – para professores recém-contratados; 

iniciativas de formação contínua – para professores experientes; preparação, formação e 

desenvolvimento profissional de professores universitários – com reflexões sobre as técnicas e o 

processo de ensinar nos contextos da universidade. 

No Brasil, observam-se investimentos na elaboração e na implementação de políticas públicas 

para a formação inicial e continuada de professores da educação infantil, do ensino fundamental 

e médio. Contudo, tais iniciativas no ensino superior são consideradas por muitos autores como 

tímidas (ANDRÉ, 2000; MIZUKAMI, 2005-2006; MUSSI, 2007). Além disso, a concepção de 

formação continuada do docente de ensino superior ligada ao treinamento tem persistido, sendo 

que o foco da ação de treinamento tem sido as necessidades do setor produtivo.  

 Segundo Mizukami (2002:151) os programas de pós-graduação, com alguma exceção, não 

providenciam “[...] espaços para a prática pedagógica e à vivência de situações de aprendizagem 

e de desenvolvimento profissional da docência [...], assim como para a discussão de aspectos 

específicos dessa prática, de forma mais sistemática”.   

Para Cunha (2000), o modelo de formação que vem presidindo o magistério de nível superior 

tem sua principal base na pesquisa. Os planos de carreira das instituições de ensino superior e a 

exigência estatal para o credenciamento de universidades no Brasil centram o parâmetro de 

qualidade dos requisitos estabelecidos na pós-graduação stricto sensu. Contudo, como é 

amplamente conhecido, programas de mestrado e doutorado são organizados a partir da 

perspectiva da especialização em determinado recorte do conhecimento e, fundamentalmente, 

na capacitação para atuar em pesquisa. 
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O problema para esta autora, não está relacionado à formação para a pesquisa, mas, numa 

concepção de conhecimento ligada a uma visão mecanicista, que busca a neutralidade e a 

quantificação. Com isso, “o predomínio da razão instrumental sobre as demais dimensões do 

conhecimento humano tomou proporções intensas, banindo do mundo acadêmico a 

possibilidade de trabalhar com as subjetividades e de privilegiar a condição ética” (CUNHA, 

2000;45). 

 
Nessa perspectiva, o professor, ao fazer a sua formação pós- graduada, via de regra 

constrói uma competência técnico-científica em algum aspecto de seu campo de 

conhecimento, mas caminha com prejuízo rumo a uma visão mais ampla, abrangente e 

integrada de sociedade. Nem mesmo espaços para discutir a universidade, suas funções 

e relações são privilegiados nos currículos, como se a ciência pudesse ser feita fora das 

relações de poder que regulam o institucional e o estrutural (CUNHA, 2000:45). 

 

Além disso, ao priorizar a realização de pesquisas, a pós-graduação stricto sensu torna-se “[...] 

responsável, mesmo que não intencionalmente, por perpetuar a ideia de que, para ser professor, 

basta conhecer a fundo determinado conteúdo ou, no caso do ensino superior, ser um bom 

pesquisador” (MUSSI, 2007:44). Contudo, segundo esta autora, estudos desenvolvidos 

correlacionando a produção científica de professores e a avaliação feita por seus alunos 

mostram que esta correlação é muito baixa, isto é, que produtividade científica não é garantia de 

sucesso para a prática docente.  

Estudos na área têm mostrado a necessidade de iniciativas que valorizem “a formação contínua 

ou em serviço, mediante cursos, seminários, disciplinas de pós-graduação lato sensu, palestras, 

estágios, etc.”, asseveram Pimenta e Anastasiou (2002:36). Contudo, tais iniciativas são raras 

em decorrência de uma postura generalizada de que o professor de ensino superior não precisa 

de formação ulterior para ensinar. Se o aluno não aprende, o problema é do aluno, pois o 

docente das instituições de ensino superior, na maioria das vezes, está na função como uma 

forma de complementar seu salário, como uma forma de ajudar as pessoas (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2002).  

A introdução de reformas na educação é uma tendência mundial, relacionada a desafios gerados 

pela reorganização produtiva no âmbito das instituições capitalistas. Essas alterações decorrem 

da necessidade de uma nova qualidade educativa, que implica na mudança nos currículos, na 

gestão educacional, na avaliação dos sistemas e na profissionalização dos docentes (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA;e TOSCHI, 2003). 
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Perez (1999) afirma que no decorrer da formação inicial é indispensável desenvolver os 

professores para atuarem como pesquisadores na sala de aula, mas, com uma visão crítica da 

sociedade e currículo. Além disso,  

 

A formação para o desenvolvimento profissional, como processo de investigação, deve 

proporcionar um novo contexto intelectual para a compreensão de como o 

conhecimento pode ser selecionado, organizado e transmitido. Entendemos esta 

modalidade de investigação e formação como processos de indagação sistemática, de 

reflexão sobre a prática, que é analisada continuamente pelos professores e avaliada 

em comum com outros companheiros, e como possibilidade de investigar 

conjuntamente com os alunos a aquisição dos conhecimentos (PEREZ, 1999: 278). 

 

Fiorentini (2003:9) coloca a importância de a formação do docente no ensino superior deixar de 

lado o modelo da racionalidade técnica, pois, 

 
[...] apesar da mudança de discurso, o que percebemos, nos processos de formação de 

professores, é a continuidade de uma prática predominantemente retrógrada e centrada 

no modelo da racionalidade técnica que cinde teoria e prática. A verdade é que 

sabemos muito pouco sobre como transformar o discurso em práticas efetivas, ou 

melhor, como produzir discursos autênticos, e sem ambigüidade semântica, a partir de 

investigações e de experiências concretas que contemplem as novas concepções do 

professor como profissional autônomo e investidor de sua própria prática.  

 

O trabalho de formação continuada com os docentes na instituição de ensino superior envolve, 

ao mesmo tempo, processo de mudança na forma de ação educativa e nos modos dos 

profissionais envolvidos pensarem e agirem. Em decorrência disso, a formação continuada do 

docente do ensino superior precisa incluir, além do desenvolvimento de competências 

individuais e grupais, o estudo das ações para o desenvolvimento da gestão do seu curso, da 

escola e do contexto na qual ela se situa. De acordo com Zabalza (2004:126 apud MASETTO, 

2009:12), 
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O trabalho em equipe pressupõe que se transite de “professor de uma turma ou de um 

grupo (ou de vários, conforme a carga horária que nos corresponda)” a “professor de 

instituição”. Nossa identidade profissional não se constrói em torno do grupo a que 

atendemos ou da disciplina que lecionamos, mas em torno do projeto formativo de que 

fazemos parte. 

 

Trabalhar com o conhecimento no ensino superior exige novas práticas docentes, que envolvem: 

“pesquisar as novas informações, desenvolver criticidade frente à imensa quantidade de 

informações, comparar e analisar as informações procurando elaborar seu pensamento próprio 

[...], apresentá-la a seus alunos juntamente com outros autores” (MASETTO, 2009:5). Exige, 

também, que o docente saiba usar de novas tecnologias de informação e comunicação na ação 

educativa, no ensino e na pesquisa; que saiba estimular aos alunos a pesquisar, “para poderem 

usá-los em benefício da melhoria de vida da população a serviço da qual se colocará como 

profissional” (MASETTO, 2009:6). 

Para Masetto (2009), na formação de docentes do ensino superior deve haver uma preocupação 

muito clara com relação à interdisciplinaridade, integrando as diversas disciplinas curriculares e 

possibilitando uma visão integrada do conhecimento: 

 

O tipo de conhecimento hoje exigido e esperado é aquele que ultrapassa os limites de 

uma especialidade, abre-se para outras áreas e formas de conhecimento, procura 

integração, diálogo, complementação para melhor compreender o que está 

acontecendo no mundo e com a humanidade e seus fenômenos com múltipla 

causalidade (MASETTO, 2009:5). 

 

As propostas para o desenvolvimento profissional da docência no ensino superior devem 

enfatizar a colaboração dos profissionais para transformar a gestão, os currículos, a organização, 

os projetos educacionais e as formas de trabalho pedagógico das escolas, afirmam Pimenta e 

Anastasiou (2002). Corroboram e ampliam esta concepção, Andrade e Brito (2011:239) quando 

colocam o importante papel da gestão na formação docente: 
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Considerando as características específicas da sociedade atual, e entendendo que a 

escola ainda é um lócus privilegiado de aprendizagens, a gestão necessita estabelecer 

ações que promovam a articulação, o debate, o trabalho em equipe, a formação do 

cidadão como um todo, bem como a aquisição de conhecimento.  

 

Estudos importantes na área evidenciam, contudo, que a construção e a implementação efetiva 

de propostas educativas de um curso no ensino superior devem ser resultantes de um trabalho 

coletivo realizado de maneira sistemática pela comunidade acadêmica que constitui cada curso. 

De acordo com Santos (2007), este trabalho envolve um complexo movimento de reelaboração 

de concepções, pelo qual cada um dos participantes deve realizar no processo de legitimação 

institucional das propostas externas, mas, desenvolvido de forma coletiva.  

Para Severino (2002), a gestão escolar só se efetiva se superar a fragmentação da prática, num 

projeto elaborado como um conjunto articulado de propostas e planos de ação, decorrentes de 

objetivos fundados em valores assumidos pela instituição, seus professores e coletividade. 

Nessa direção, o coordenador de curso no ensino superior tem papel fundamental e complexo, 

na medida em que, de acordo com Suhr (2006:1), 

Cabe-lhe a tarefa de favorecer a construção de uma equipe coesa, engajada e, 

sobretudo, convicta da viabilidade operacional das prioridades consensualmente 

assumidas e formalizadas na proposta de trabalho da instituição. O coordenador irá 

exercer, no espaço da autonomia que lhe foi conferida, seu papel de elemento-chave no 

gerenciamento do curso, o que exige ações de articulação e mobilização da equipe, 

tendo em vista o aperfeiçoamento do fazer pedagógico na instituição. Assumir a 

postura defendida acima significa compreender que as atividades de gerenciamento de 

curso terão sempre como objetivo a constante melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Todas as ações e decisões deverão estar balizadas por este objetivo.  

 

Ampliando esta concepção, Paro (2007:15) salienta a importância das transformações nas 

relações de poder e de autoridade na gestão nas instituições escolares ao afirmar:  
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O modelo hierarquizado e unipessoal da atual direção escolar é menos compatível com 

os objetivos democráticos da educação do que formas alternativas de gestão colegiada. 

Para isso, é preciso, sem dúvida, um fortalecimento dos mecanismos de participação 

coletiva – conselho de escola, grêmio estudantil e associação de pais e mestres. Mas 

apenas isso não basta. [...] A natureza do trabalho que se desenvolve numa instituição 

educativa está a exigir formas cooperativas de organização do trabalho e da 

autoridade na escola, por meio de uma gestão com maior força diante do Estado e 

maior legitimidade diante da comunidade educativa.  

 

Estudos sobre reforma e inovação educativas e qualidade do ensino desenvolvida com o 

envolvimento de todos os participantes da equipe mostram que a formação geral de qualidade 

dos alunos depende, também, de um clima propício para que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorra (LÜCK et al., 2005; BRITO, 2011) e de uma formação de qualidade dos 

professores (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCH, 2003). Contudo, não se pode esquecer do que 

assevera Feldmann (2009:74): 

 

As recentes investigações nacionais e internacionais sobre a formação de professores 

apontam a necessidade de se tomar a prática pedagógica como fonte de estudo e 

construção de conhecimento sobre os problemas educacionais, ao mesmo tempo que se 

evidencia a inadequação do modelo racionalista-instrumentalista em dar respostas às 

dificuldades e angústias vividas pelos professores no cotidiano escolar, embora seja 

esse o paradigma mais presente em nossas escolas.  

 

Para finalizar, Brito (2011:200) coloca que não se pode desconsiderar que toda estratégia 

inovadora da escola, mesmo que mobilizada pela gestão escolar, “[...] deve nascer da cultura da 

escola17, atando-se intimamente com a história e as situações locais, sem perder de vista a 

globalidade”.  

 

Considerações finais 

As pesquisas realizadas reconhecem os professores do ensino superior como profissionais com 

capacidade para ampliar sua consciência crítica sobre sua prática docente e sobre a realidade na 

                                                      
17 Cultura é definida como “[...] o conjunto de fenômenos decorrentes da interação de seres humanos na 
organização, um fenômeno grupal resultante e característico de uma coletividade que engloba os fatos 
materiais e os abstratos, resultante da convivência institucional (BRITO, 1999 apud BRITO, 2011, pp. 
184).  
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qual se insere sua prática educativa de modo a atuar contributivamente com todo o processo 

educativo do alunado e a qualidade sócio-pedagógica da instituição.  

Autores pesquisados defendem que propostas para o desenvolvimento profissional da docência 

no ensino superior devem enfatizar a colaboração dos profissionais para transformar a gestão, os 

currículos, a organização, os projetos educacionais, as formas de trabalho pedagógico das 

escolas, construindo novos paradigmas. 

É importante destacar que as informações sistematizadas, discutidas e apresentadas neste 

relatório de pesquisa podem contribuir com as reflexões de profissionais que atuam na formação 

de docentes do ensino superior; contudo, pesquisas ulteriores se fazem necessárias para ampliar 

a compreensão de tão complexa e instigante temática. 
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Resumo: 

Problemática- É grande a diversidade de elementos que caracterizam e que contribuem para a 

individualidade e identidade de cada instituição de ensino superior, isto é, que lhe conferem o 

seu Ethos. As características físicas, geográficas e demográficas, os aspectos sócio-históricos 

das suas organizações, bem como o conjunto de elementos inter-relacionados e interdependentes 

evocáveis a partir de perspectivas de análise burocrática, política e cultural traduzem a 

multidimensionalidade do Ethos. Nessa multidimensionalidade, nem todos elementos que 

contribuem para a diversidade têm igual impacto nos diferentes fenómenos observados e nos 

diferentes papeis desempenhados por essas instituições, nomeadamente no desenvolvimento da 
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