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Resumen 
Este texto analiza y problematiza las acciones desarrolladas en el ámbito del Programa 
de Formación Continuada en el Área Pedagógica – PROFOCAP instituido como política 
institucional desde 2008 por la Universidad Federal de Rio Grande – FURG/Brasil. Se 
trata de una investigación cualitativa, la cual tuvo como horizonte interpretativo el 
conjunto de seis relatorías de gestión (2008-2014) de la FURG. El recorte fue realizado 
con base en la iniciación de las acciones promovidas por el PROFOCAP. La producción 
de los datos fue demarcada por el análisis documental. Concluimos que la FURG busca 
el desarrollo de una cultura formativa y el PROFOCAP se ha constituido como el espacio 
para el compartir entre docentes en servicio, por ello sus acciones son todavía muy 
puntuales, imposibilitando un acompañamiento efectivo de las acciones pedagógicas.  

Resumo 
Este texto analisa e problematiza as ações desenvolvidas no âmbito do Programa de 
Formação Continuada na Área Pedagógica – PROFOCAP instituído enquanto política 
institucional desde 2008 pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG/Brasil. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa, a qual teve como horizonte interpretativo o conjunto 
de seis relatórios de gestão (2008-2014) da FURG. O recorte foi realizado com base na 
iniciação das ações promovidas pelo PROFOCAP. A produção dos dados foi balizada 
pela análise documental. Concluimos que a FURG busca o desenvolvimento de uma 
cultura formativa e o PROFOCAP tem se constituindo como o espaço para o 
compartilhamento entre docentes em serviço, porém suas ações são ainda muito 
pontuais impossibilitando um acompanhamento efetivo das ações pedagógicas.  

Introdução  
Este texto analisa as ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Formação 
Continuada na Área Pedagógica – PROFOCAP instituído enquanto política institucional 
desde 2008 pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  
Nesta perspectiva, no contexto da Educação Superior, direcionando nossa atenção aos 
estudos da formação dos professores universitários dois desafios circundam nossos 
pensamentos. Primeiro no que se refere aos processos de formação continuada dos 
docentes atuantes nesse nível de ensino: quais os processos que esses sujeitos estão 
submetidos? como estão sendo organizadas as propostas formativas para formação 
em serviço? O que de fato queremos é colocar em relevo o desenvolvimento 
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profissional docente na Educação Superior, uma vez que percebemos este como um 
desafio atual e preciso. 

Quadro teórico 
Na literatura educacional brasileira o desafio da formação dos professores 
universitários já é atual, sendo consenso que as instituições de ensino superior 
necessitam desenvolver e investir em programas e/ou estratégias de formação e de 
acompanhamento profissional ao seu corpo docente. Nos encontramos, 
hodiernamente, em um cenário em que a formação para docência na universidade 
está submetida a pós-graduação. O fato é que, tradicionalmente, na estrutura das 
universidades federais brasileiras, por exemplo, o trabalho individual é persuadido 
pela própria organização universitária que tende “[...] a legitimar através de sucessivas 
subdivisões e instâncias internas, esse enfraquecimento e isolamento dos recursos 
humanos” (Zabalza, 2004, p.188).  
Nesse sentido, os estudos de Garcia (2010), com intuito de alertar sob a necessidade 
de deslegitimar essa premissa individualista do trabalho e da formação docente no 
ensino superior, sugere que não se pode mais aceitar a carga solitária e isolada, por 
muito tempo atribuída, a atuação profissional dos docentes. Ou seja, as necessidades 
formativas são contemporâneas, há necessidade de políticas nacionais de incentivo a 
execução de programa institucionais de formação continuada para os professores 
atuantes nesse nível educativo.  
De acordo com Bolzan e Pawaczuk (2013), atualmente, no contexto brasileiro, a 
docência universitária é alvo de muitas investigações e estudos na área da formação 
de professores e, segundo as autoras (ibid, p. 201), “as discussões têm colocado em 
destaque a fragilidade ou inexistência da formação pedagógica dos professores que 
atuam no Ensino Superior”.  ão surpreende que, nesse contexto de preocupações 
com a docência na universidade, surge a necessidade da superação de uma visão 
pragmática de formação de professores embasada, em grande parte, por uma cultura 
institucional e social, na qual, a formação de professores deverá acontecer como uma 
tarefa individual de cada um, de que basta “saber fazer” sem a necessidade de refletir 
sobre o saber “por que fazer” ou ainda de que “[...] a formação e a prática em uma 
determinada profissão, aliada ao perfil de pesquisador seriam condições suficientes 
para garantir uma atuação exitosa” (Bolzan e Pawaczuk, 2013, p. 201). Como lembra 
Primenta e Anastasiou (2011) essa categoria profissional está historicamente 
habituada a ações formativas individuais. Também de acordo com Cunha (2010, p. 26), 
historicamente o professor universitário se constituiu “[...] tendo como base a 
profissão paralela que exerce ou exercia no mundo de trabalho. A ideia de quem sabe 
fazer sabe ensinar deu sustentação à lógica do recrutamento dos docentes da 
educação superior”.  
Cunha (2006, p. 258), a respeito dos processos formativos do docente, coloca que “a 
formação do professor universitário tem sido entendida, por força da tradição e 
ratificada pela legislação, como atinente quase que exclusivamente aos saberes do 
conteúdo de ensino”. Logo, nota-se que a docência pedagogicamente organizada ainda 
é uma meta, um desafio, pois, ideais e pensamentos de que, por exemplo, os saberes 
do conteúdo são suficientes para dar conta das atividades e afazeres educativos não 
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podem ser mais validadas ou aceitas. Já é consenso que no cotidiano das universidades 
programas ou projetos de formação continuada para o corpo docente podem até 
existir, em geral, por tímidas ações ficando a encargo, quase que exclusivo, do docente 
a responsabilidade pela formação. Por isso, torna-se importante investigar programas 
como o PROFOCAP/FURG, uma vez que ações desta natureza quando potencializadas e 
produtoras de sentido, podem contribuir com discussões pedagógicas que qualificam o 
processo de desenvolvimento profissional. 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a qual teve como horizonte interpretativo o 
conjunto de seis relatórios de gestão (2008-2014) da FURG. O recorte foi realizado com 
base na iniciação das ações promovidas pelo PROFOCAP. A produção dos dados foi 
balizada pela análise documental (Ludke e André, 1986). O primeiro movimento foi de 
leitura e compreensão histórica dos documentos, após foram identificados os eixos 
temáticos e o agrupamento das informações. Para essa comunicação iremos 
apresentar dois eixos: a) ações desenvolvidas e b) as temáticas abordadas. 

Resultados 
O PROFOCAP trata-se de uma política institucional, pensada em 2006 pelo Conselho 
universitário e instituída efetivamente em 2008, enquanto atividade permanente 
articulada pela Pró-reitora de Graduação – PROGRAD. Nos relatórios de gestão 
analisados vincula-se as ações do Programa o objetivo de “desenvolver a capacitação e 
formação pedagógica dos docentes” (RG, 2008, p. 108).  
O Programa ganhou visibilidade em 2008 com a realização de várias atividades e 
palestras. Em 2009 o Programa sofreu uma pausa, quando buscamos os resultados 
alcançados não encontramos ações pedagógicas desenvolvidas, a única expressa no 
relatório foi a do planejamento das atividades para o ano 2010. Em 2010 e 2011 são 
salientes nos relatórios a necessidade de estimular a permanente atualização 
profissional e de promover a integração dos docentes recém capacitados ou recém 
contratados às diversas atividades fins da Universidade. Até 2011 as ações do 
PROFOCAP eram organizadas no modelo de oficinas ou palestras para os docentes. De 
2012 a 2014 as ações alinharam-se em parceria com os eventos desenvolvidos pelas 
unidades acadêmicas. Foram realizadas um total de 33 atividades pelo PROFOCAP aos 
docentes estruturadas em: 3 colóquios (organizados por professores mais experientes 
da instituição), 16 palestras, 4 oficinas, 7 seminários (nenhum pensado nos objetivos 
do PROFOCAP, todos em parceria com projetos que as unidades acadêmicas estavam 
desenvolvendo), 3 minicurso de curta duração (com foco aos docentes ingressantes na 
instituição). 
Entre as temáticas abordadas no PROFOCAP destacamos as discussões sobre o 
currículo, as diferentes metodologias de ensino, a avaliação da aprendizagem, o 
estágio supervisionado e o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação 
na ação docente. Os temas destacados de maneira geral no relatório apontam uma 
diversidade de assuntos apresentados, em grande parte, no formato de palestras. Esta 
organização não oportuniza uma compreensão da validação por parte dos docentes, 
agentes alvos dessas palestras, destas atividades. Para fazer frente a esse cenário, nos 
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questionamos: será que estas palestras chegaram a alterar, mesmo que de maneira 
incremental, as atividades docentes?  

Conclusões 
Podemos compreender que o PROFOCAP busca um espaço desenvolvimento 
profissional. No entanto, suas ações são ainda muito pontuais impossibilitando um 
acompanhamento efetivo das ações pedagógicas. Essas oficinas ou palestras atendem 
as demandas formativas da comunidade profissional? As análises desenvolvidas até 
então demonstram a necessidade de questionamentos relativos ao papel da educação 
superior e, por conseguinte, da docência universitária e vislumbram, igualmente, que a 
FURG busca o desenvolvimento de uma cultura formativa e o PROFOCAP tem se 
constituindo como o espaço para o compartilhamento entre docentes em serviço. 
A organização de um programa de formação não assegura uma mudança educativa. 
Com relação ao PROFOCAP, nota-se que o Programa não prevê a existência de 
orientações profissionais específicas, de modo geral as necessidades atendidas são as 
coletivas por intermédio de ações em conjunto. Podemos perceber que as 
necessidades pessoais estão destacadas no documento de regularização do programa, 
mas é inexistente a alusão de como o PROFOCAP irá criar as condições que tornem 
possível este processo mais particularizado de acompanhamento. Isto demonstra uma 
fragilidade na construção do documento do Programa. Desse modo, ficou explícito 
que, na FURG, na perspectiva da gestão o PROFOCAP ainda é preciso investir em 
estratégias para mapear, alertar e convidar os docentes da necessidade de um 
aperfeiçoamento pedagógico periódico. É preciso a construção de estratégias que 
busquem uma aproximação das atividades docentes para tentativa de uma articulação 
entre a política de avaliação dos professores com a política de formação dos mesmos. 
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