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Resumo 
O presente trabalho trata do estado da produção do conhecimento sobre a formação 
continuada de professores do ensino superior, que tem como objetivo analisar como se 
dá formação continuada de professores do ensino superior em instituições 
confessionais em Pernambuco-Brasil. Para tanto, realizamos o levantamento 
bibliográfico no banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Pernambuco, publicados durante a última 
década. No levantamento, adotamos como técnica a análise de conteúdo, na 
perspectiva de Bardin (2009). Os trabalhos analisados apresentaram aspectos 
relacionados à política de expansão do ensino superior, enquanto política pública; além 
de evidenciarem a relevância do programa de apoio a formação na docência 
universitária, enquanto espaço de formação e as implicações da política de formação 
de professores na construção da identidade docente e da profissionalização. 
 
Resumen 
Este trabajo se ocupa de la situación de la producción de conocimiento en la formación 
continua de los profesores en la educación superior, que tiene como objetivo analizar 
cómo la formación continúa de los docentes de educación superior en las instituciones 
confesionales en Pernambuco , Brasil . Para ello , se realizó una revisión de la literatura 
en las tesis y disertaciones base de datos del Programa de Posgrado en Educación de la 
Universidad Federal de Pernambuco , publicado en la última década . En la encuesta, 
adoptamos el análisis de contenido técnico, desde la perspectiva de Bardin ( 2009 ) . 
Todas las obras los aspectos relacionados con la expansión de la política de educación 
superior como una política pública que se presentan; además de poner de relieve la 
importancia de apoyar el programa de formación en la docencia universitaria , como 
un espacio de formación y las implicaciones de la política de formación de los docentes 
en la construcción de la identidad y la profesionalización docente. 
 

Introdução 

A formação de professores, em suas dimensões inicial e continuada, tem sido objeto 

de estudos e pesquisas e se configura também como espaço coletivo de socialização 

de produções, possibilitando refletir sobre o profissional que forma, a formação que 

recebeu e o quanto ressignifica esta formação. 

Diante desse contexto, observamos que pesquisas desenvolvidas pelo Programa de 
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revelaram uma preocupação recorrente com a política de formação, tanto inicial 

quanto continuada, e com diferentes perspectivas para a formação de professores. 

Nessa sentido, apresentamos algumas de nossas analises sobre a formação continuada 

enquanto um diálogo em construção, seguida do processo de desenvolvimento da 

pesquisa, dos resultados revelados e, por fim, as considerações finais, através da 

relação entre os sentidos apresentados nas produções acadêmicas. 

 

Formação Continuada de Professores do Ensino Superior: um diálogo em 
construção 

O conceito de formação continuada envolve diferentes concepções a respeito de 

educação e da própria definição de conhecimento. Segundo Aurélio Ferreira (1986), a 

palavra formação vem do latim formatione e significa “ato ou efeito de formar, a 

maneira que se constitui uma mentalidade, um caráter ou um conhecimento 

profissional”. A palavra continuada, por sua vez, remete ao termo continuum que 

também vem do latim e significa “conjunto compacto e conexo”.  

Nesta linha, Freire (1997), aponta que “[...] quem forma se forma e re-forma ao formar 

e quem é formado forma-se e forma ao ser formado [...]”. Neste sentido, a formação 

de professores, especialmente a formação continuada de professores do ensino 

superior, depende de encaminhamentos pessoais, profissionais e institucionais, na sua 

forma de organização, no contexto social, histórico, educacional e político. 

Para Nóvoa (1995, p. 25), “[...] a formação do professor não se constrói por 

acumulação (de curso, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de re(construção) permanente de 

uma identidade pessoal [...]”. Como podemos observar, a formação continuada dos 

professores possibilita a troca de experiências e oportunidades para refletir sobre a 

formação, os desafios da formação e das novas configurações. 

Na educação superior, identificamos professores oriundos de diferentes áreas de 

conhecimento e titulações, com uma jornada de trabalho parcial e/ou integral, 

composta por atividades de ensino, pesquisa, gestão e atividades extensionistas, com 

e/ou sem experiência no magistério na educação básica. 

Segundo Behrens (1998, p. 58), no processo de formação, seja inicial e/ou continuada, 

o professor precisa responsabilizar-se pela própria formação, além da existência de 

determinadas características pessoais e de contextos profissionais que favoreçam sua 

operacionalização, sem esquecer que sua ação docente, normalmente, reflete e 

reproduz a proposta de professores que atuaram em sua formação.  

O processo de formação continuada de professores é compreendido como 

possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional em que são contempladas as 

maneiras de ver e de trabalhar com a realidade, de forma dinâmica e relacional, e não 

fragmentada, estática e absoluta, considerando a formação como um processo 

complexo que está imbricado de consciência, ação política e estratégica de todos os 

envolvidos. Assim, neste levantamento, analisamos os trabalhos produzidos no PPGE-

UFPE, nos últimos dez anos, considerando a expansão da produção do conhecimento, 

assim como a expansão do ensino superior. 
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Processo de Desenvolvimento da Pesquisa 
Para realizarmos o levantamento da produção do PPGE-UFPE, adotamos a análise de 

conteúdo na perspectiva de Bardin (2009). Identificamos 582 trabalhos, sendo 456 

dissertações e 126 teses, envolvendo diferentes aspectos da formação de professores. 

Identificamos que a temática vem sendo amplamente discutida nas dissertações e 

teses disponibilizadas no repositório do PPGE-UFPE, do período de 2003-2014, onde 

mapeamos, empregando as palavras-chave formação continuada, formação de 

professores e formação continuada de professores no ensino superior, resultando um 

total de 58 (cinquenta e oito) trabalhos. 

Identificamos um crescimento significativo no volume de produções, tanto 

quantitativa quanto qualitativa, no PPGE-UFPE, e por esta razão, adotamos um recorte 

temporal que corresponde a uma década a fim de compreender qual o estado da 

produção do conhecimento sobre a Formação Continuada de Professores no Ensino 

Superior.  

 

Resultados Revelados 
Percebemos que, as concepções e as práticas de formação são estruturadas, 

organizadas e produzidas, considerando uma perspectiva de formação, sendo 

trabalhada de forma transversal. 

Nos 8 (oito) trabalhos analisados sobre a formação continuada de professores no 

ensino superior, podemos perceber uma diversidade dos objetos estudados. 

Localizamos 3 (três) trabalhos que tratam sobre as políticas de expansão do ensino 

superior; 1 (um) que trata da docência universitária como espaço de formação; 3 (três) 

que versam sobre a formação continuada de professores no ensino superior na 

construção da identidade; 1 (um) sobre a formação como possibilidade de viabilizar 

reflexões sobre saberes e fazeres. Este último trabalho, realizado a partir dos 

contributos do NUFOPE (Núcleo de Formação Didático Pedagógica dos Professores da 

UFPE), teve como sujeitos os formadores e cursistas. 

Quanto à distribuição das publicações por ano, percebemos um crescimento nos 

últimos cinco anos, embora ainda pouco estudada. Observamos que, predomina a 

abordagem qualitativa, na perspectiva proposta por Minayo (2004), em que a 

preocupação consiste no aprofundamento e na abrangência da compreensão, seja de 

um grupo social, de uma organização e/ou de uma instituição. Dos trabalhos 

analisados, apenas 2 (dois), que tratam da política de expansão do ensino superior, 

deixam claro, na metodologia, a adoção da abordagem qualitativa e quantitativa. 

Em relação aos instrumentos para a coleta de dados, observamos uma diversidade, 

mas com predominância de instrumentos como a entrevista semiestruturada, a 

observação, a pesquisa documental, além da aplicação de questionários. 

Quanto ao método utilizado para a análise dos dados, observamos que é mais comum 

a análise de conteúdo embasada na orientação de Bardin (2009). No entanto, 

identificamos que 3 (três) realizaram a análise de discurso, sendo um na perspectiva de 

Orlandi (1997) e dois de acordo com o proposto por Fairclough (2001). 
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Além destes procedimento de análise, observamos a adoção de uma compreensão 

fenomenológica, com base na leitura freireana do mundo, o que implica "a denúncia 

de como estamos vivendo e o anúncio de como poderíamos viver" (Freire, 2000, p. 

118-119), assim como estudo de caso do tipo etnográfico. 

Quanto aos resultados, as pesquisas analisadas apontam para uma política educacional 

construída a partir de debate nacional sobre a ampliação de oportunidades no campo 

educacional superior em relação ao global, ao nacional e ao local. As pesquisas 

evidenciam ainda que a formação continuada no ensino superior compõe e organiza a 

identidade profissional docente.  

 

Considerações Finais 
Os resultados das pesquisas analisadas apontam o crescimento das produções em 

torno da formação de professores; no entanto, ao tratar da formação continuada de 

professores no ensino superior, os trabalhos analisados apresentam aspectos 

relacionados à expansão do ensino superior enquanto política pública; evidenciamos o 

programa de apoio ao plano de reestruturação e expansão, a produção acadêmica 

sobre a expansão, as implicações da política na construção da identidade docente e a 

profissionalização. 
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