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Resumo 
Este estudo vem abordar a formação do professor universitário de ciências para o 
exercício da docência, destacadamente sua formação didático-pedagógica para a 
condução e mediação do  processo de ensino-aprendizagem de conteúdos científicos no 
Ensino Superior. Tem por objetivo suscitar uma reflexão sobre a necessária preparação 
e formação do docente universitário de ciências e sobre as implicações de sua prática 
pedagógica no tocante ao ensino de ciências nos cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas, Física e Química. Caracteriza-se como um estudo de cunho teórico, de 
abordagem reflexiva. Agrega as contribuições da Didática e da Pedagogia 
Universitária, destacando-as como campos de investigação e de conhecimento 
potencialmente valiosos para (re) pensar a formação desse profissional. 
 

Introdução 
A formação pedagógica para o exercício da docência no Ensino Superior é uma questão 

que vem ganhando destaque e constituindo-se objeto de investigação de vários 

pesquisadores brasileiros (PIMENTEL, 1993; CUNHA, 1995, 2010; PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2011; PIMENTA e ALMEIDA, 2009, 2011; ALMEIDA, 2012), os quais tem 

discutido os desafios e as necessidades formativas para o exercício da docência nesse 

nível de ensino, destacando, sobretudo, a carência de formação pedagógica e a 

necessidade de formação continuada para o docente universitário, as quais tem se 

constituído lacunas na formação desse profissional e trazido limitações à sua prática 

docente. Acrescenta-se à essa questão, o fato de a pesquisa ser considerada atividade 

de maior prestígio em relação à docência (PIMENTA; ALMEIDA, 2011; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2011).  

Essa realidade se estende aos cursos de licenciatura (o que inclui as licenciaturas em 

Ciências Biológicas, Física e Química), contudo não se trata aqui de culpabilizar o 

professor, mas de apontar a necessidade do desenvolvimento de uma cultura 

institucional onde possa perceber suas necessidades formativas em relação à 

docência, e sobretudo seja sensibilizado sobre a importância de sua ação pedagógica 

em sala de aula . Esse lugar de aprendizagem e de construção de identidade da 

docência universitária precisa ser construído. 

Assim, constatada e reconhecida a importância da formação do professor do Ensino 

Superior, faz-se necessário olhar com mais atenção e valorizar os espaços onde essa 
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formação pode ser construída. Em se tratando da formação do professor universitário 

da área de ciências, como se constituiria sua formação para a docência, uma vez que 

ainda não dispomos, efetivamente, de uma política de formação docente para o 

Ensino Superior? Nesse sentido, a Didática e a Pedagogia Universitária podem 

constituir-se em possibilidades de aprendizagem da docência no tocante ao ensino de 

ciências na universidade.  

Tendo em vista a necessidade de fomentar a discussão sobre a formação para a 

docência no Ensino Superior, destacadamente na área de ciências, este artigo trata da 

formação didático-pedagógica do professor universitário de ciências, para atuar nesse 

nível de ensino diante das especificidades do ensino-aprendizagem de conteúdos 

científicos.  

Tem por objetivo suscitar uma reflexão sobre a necessária preparação e formação do 

docente universitário de ciências e sobre as implicações de sua prática pedagógica no 

tocante ao ensino de ciências nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física e 

Química. 

 

Marco teórico  
 

O professor universitário de ciências e sua formação didático-pedagógica: 

contribuições da Didática e da Pedagogia Universitária 
 

Para Campanario (2002), a formação didático-pedagógica do professor universitário de 

ciências não recebe a atenção que merece. Segundo este autor: 

a la hora de abordar la formación didáctica de lós professores universitários de 

ciências nos encontramos com um primer problema grave: em contraste com el 

número relativamente elevado de estudios centrados em los profesores de otros 

niveles, existe uma escasez notable de investigaciones sobre esta población 

(CAMPANARIO, 2002, p. 317) 

O autor destaca a importância dessa formação para melhoria do ensino da referida 

área na universidade. Nesse sentido, Cachapuz (2005, p. 188) acrescenta:  

é preciso ter em conta as tradições docentes (e sociais) extremamente enraizadas que 

consideram o ensino uma tarefa simples, para a realização da qual basta conhecer a 

matéria, ter alguma prática docente e ter alguns conhecimentos “pedagógicos” de 

caráter geral. 

Insuficiências de uma formação de professores que separa os conteúdos científicos dos 

pedagógicos já foram demonstradas por Viennot (1997 apud CACHAPUZ, 2005), 

evidenciando a necessidade de um tratamento global e integrado de problemas científicos 

que se colocam no processo de ensino aprendizagem das ciências. Nesse sentido, a 

consciência da necessidade de apropriação de conhecimentos produzidos no campo da 

Didática caracteriza-se como um movimento no contexto dos debates teórico-práticos 

sobre a necessidade do desenvolvimento de uma Pedagogia Universitária (CUNHA, 2010; 

PIMENTA; ALMEIDA, 2009). 

A ideia de uma pedagogia universitária surge em razão de que os processos de ensino 

(os quais envolvem transmissão e construção de conhecimentos, relação professor-

aluno, métodos de ensino, emancipação e desenvolvimento humano, dentre outros 
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aspectos) que ocorrem na universidade não podem se efetivar dissociados da 

compreensão de que apenas o conhecimento específico dos conteúdos não basta para 

que estes sejam apreendidos pelos estudantes e os auxilie na tarefa de construir novas 

sínteses, a partir do que está posto pela ciência.  

Busca-se, nesse campo, possibilitar aos docentes o acesso a conhecimentos que 

favoreçam a reflexão sobre o processo de construção pedagógica, uma vez que 

os modos de ensinar e aprender estão em permanente movimento e requerem 

constante renovação. (PIMENTA; ALMEIDA, 2009, p. 28). 

Segundo Pimenta e Almeida (2009), movimentos internacionais, nos últimos anos, vêm 

valorizando a formação e desenvolvimento profissional de docentes do Ensino 

Superior, apontando necessidade de mudança paradigmática no ensino universitário e 

defendendo que a formação do docente deve aliar competência científica à necessária 

ampliação de sua competência pedagógica. 

 

Metodologia 
Caracteriza-se como um estudo de cunho teórico, de abordagem reflexiva que agrega 

contribuições de Almeida (2012); Cachapuz (2005); Campanario (2002); Cunha (2010); 

Pimenta e Anastasiou (2011); Pimenta e Almeida (2009), dentre outros autores.  

A realização desse escrito justifica-se pela importância da temática em questão no 

âmbito da docência universitária e pela escassez de publicações em revistas 

especializadas da área, como aponta Campanario (2002). Assim, partimos do 

entendimento da docência em ciências como um campo específico de conhecimento, 

o qual demanda esforços que venham articular pesquisa e ensino na formação de 

professores para atuação no Ensino Superior. Nessa direção, o presente estudo aponta 

a Pedagogia Universitária e a Didática como campos de investigação e de 

conhecimentos potencialmente valiosos para pensar a formação desse profissional. 

 
Resultados 
Nesse artigo destacamos a necessidade de ampliação da discussão sobre as 

especificidades da formação e prática didático-pedagógica do professor universitário 

da área de ciências, pois como destaca Campanario (2002, p. 318):  

[...] sabemos muy poco sobre los profesores universitários de ciências, [...] 

necesitamos investigar y aprender más sobre ellos, sus concepciones y hábitos 

docentes, sus actitudes y motivaciones y sus estrategias de enseñanza, no tanto 

para lamentar sus vícios o malos hábitos y llorar la falta de exigência de uma 

formación pedagógica específica como para averiguar  el modo de acercarmos 

mejor a ellos. 

De forma que a discussão em torno da formação do professor universitário da área de 

ciências forneça elementos capazes de promover uma ruptura no paradigma 

dominante no Ensino Superior, no qual o professor é concebido como detentor do 

conhecimento e sua prática pedagógica acima de qualquer questionamento.  

Nessa direção, entendemos que a Pedagogia Universitária possa contribuir para que a 

atuação dos professores universitários de ciências, necessariamente, resulte da 
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convergência e articulação equilibrada entre as dimensões científica, investigativa e 

pedagógica. Sem, contudo, esquecermos que faz-se necessário ao “o professor 

universitário atuar de forma reflexiva, crítica e competente no âmbito de sua 

disciplina, explicitando seu sentido, seu significado e sua contribuição no percurso 

formativo dos estudantes” (PIMENTA; ALMEIDA, 2009, p. 19).  Todavia, alerta Cunha 

(2010, p. 68): 

A emergência da Pedagogia universitária impõe a necessidade de discutir a 

Pedagogia como científico. Sendo um tema emergente, localizar suas fragilidades 

de reconhecimento no âmbito acadêmico não basta para atestar a sua 

importância. É preciso compreender as razões dessa fragilidade e assumir ou não 

a necessidade de alcançar um novo estatuto para esse campo do saber. 

Sendo a docência universitária um complexo campo de ação faz-se necessário que o 

professor universitário detenha conhecimentos específicos, consolidados por meio de 

formação voltada especialmente para esse fim, bem como atualização constante das 

abordagens dos conteúdos e das novas maneiras e didáticas de ensiná-los. Uma vez 

que:  

desse professor nunca foi exigido que aprenda a ensinar, ou seja, não se assumiu 

no plano das políticas educacionais, ser necessário ensinar-lhes as especificidades 

dessa dimensão de sua atuação no seio da instituição universitária. [...] O que se 

constata é que o professor universitário não tem uma formação voltada para os 

processos de ensino e aprendizagem pelos quais é responsável quando inicia sua 

vida acadêmica. (PIMENTA; ALMEIDA, 2009, p. 20).  

Nesse sentido, os conhecimentos produzidos nos campos da referida Pedagogia e da 

Didática se apresentam potencialmente valiosos para contribuir com a formação 

didático-pedagógica dos professores universitários da área de ciências, contudo é 

preciso observar alguns cuidados apontados por Campanario (2002), ao afirmar que o 

problema da formação pedagógica para o ensino de ciências na universidade não deve 

se restringir a oferecer cursos de formação e que, embora as pesquisas em Didática 

tenham avançado, muito ainda precisa ser olhado na realidade das salas de aula. É 

preciso  considerar, segundo o referido autor, que o professor precisa sentir-se 

motivado para mudanças de suas estratégias docentes e aponta ainda a necessidade 

de políticas que fomentem esse processo formativo. 

 

Conclusão 
Assumimos, neste estudo, que a formação para a docência em ciências no Ensino 

Superior é uma construção complexa, para a qual se tornam imprescindíveis as 

contribuições da Didática e da Pedagogia Universitária, uma vez que são campos que 

tem investido em investigações sobre as questões que envolvem o ensino e 

aprendizagem das ciências e a formação necessária para o exercício da docência no 

Ensino Superior, respectivamente.  

Modificar uma cultura, incorporar novos elementos, constituir um novo habitus, não é 

tarefa simples, nem imediata. Faz-se necessário que os indivíduos que constituem um 

determinado campo, sintam a necessidade de modificar seu modus operandi. Questão 

que tem se configurado como dificuldade para a maioria dos docentes universitários, 
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os quais precisam ter em mente que o trabalho do professor deve, além de 

proporcionar conhecimento científico e tecnológico, ser direcionado para sua 

apropriação crítica pelos alunos e se constituir como cultura. E nessa direção, 

apostamos nas contribuições do corpo de conhecimentos já produzidos no campo da 

Pedagogia Universitária em articulação com o da Didática em sua 

multirreferencialidade. 
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