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Resumo 
Tendo por base estudos no âmbito do campo da Pedagogia Universitária, esse trabalho 
congrega dados de uma pesquisa que teve como objetivo conhecer desafios 
enfrentados para o desenvolvimento individual e coletivo de reflexão sobre a 
docência na universidade, segundo o que dizem gestores dos centros acadêmicos do 
Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para tanto, utilizando 
entrevista semiestruturada, teve como participantes seis do montante de dez gestores 
dos centros pertencentes ao referido Campus. E os dados recolhidos apontam que, 
apesar do reconhecimento da pertinência do trabalho colaborativo bem como da 
responsabilidade e corresponsabilidade individual e institucional, ainda é marcante o 
desafio de superar o individualismo bem como de investir na troca entre pares, de 
ordem coletiva e institucional, no âmbito do desenvolvimento de reflexão sobre a 
docência na universidade. 

Introdução 
Considerado por Barnett (2001) como um processo de reconfiguração da relação entre 
a universidade e a sociedade, marcadamente em meados do século XX a instituição 
universitária sofre o que Santos (2004) designa como um abalo em sua hegemonia e 
estabilidade no âmbito do Ensino Superior. Tal processo é visto por Bourdoncle e 
Lessard (2002) como uma situação indicativa de mudanças na relação da universidade 
com a sociedade, em termos de sair da condição de instituição restrita a um grupo 
privilegiado e passar a ser parte integrante do sistema educacional – notadamente no 
que se refere a atender a outros grupos sociais. 
É no âmbito dessa compreensão que esse estudo congrega dados advindos de uma 
pesquisa que teve como objetivo conhecer desafios enfrentados para o 
desenvolvimento individual e coletivo de reflexão sobre a docência na universidade. 

Quadro teórico 
Desde o final do século XX a questão da docência na universidade vem fazendo parte 
do debate educacional. Nomeadamente indiciando o reconhecimento de um sentido 
formativo para o conhecimento didático-pedagógico, através da proposição de ações 
de formação como espaço de reflexão sobre a profissionalidade docente na 
universidade (Ramos, 2010; Cunha & Broilo, 2012). 
Essa compreensão, para além de outros estudos, é ratificada no âmbito de um 
levantamento do estado do conhecimento sobre a temática, tendo como parâmetro 
trabalhos apresentados em reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação (ANPEd), no período de 2010 a 2013. 
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Inclusive, vem se constituindo como uma referência a Rede Sulbrasileira de 
Investigadores da Educação Superior (RIES), a Rede Inter-Regional Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste sobre Docência na Educação Superior (RIDES) e a Associação 
IberoAmericana de Didáctica Universitária (AIDU). 
Na esteira desse movimento a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), desde 
2000, vem investindo em ações institucionais de desenvolvimento profissional 
docente. E, a partir de 2008, ratificou este compromisso com a institucionalização do 
Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica dos Professores da UFPE 
(NUFOPE). Inclusive sendo uma das pioneiras, conforme ressaltado por Veiga (2012), 
na oferta de ações de formação e uma das poucas instituições com um núcleo que 
tem como objeto de atenção à docência na universidade, nomeadamente através de 
cursos, estudos, pesquisas, seminários e outras atividades correlatas. 
Considerando tal investimento da UFPE e estudos sobre a Educação Superior, no que 
se refere à compreensão da gestão como uma das dimensões da docência na 
universidade (Leite & Ramos, 2013), a relevância da pesquisa ora apresentada residiu 
na oportunidade e originalidade de tratar desta temática do ponto de vista daqueles 
que exercem a função de gestão. 

Metodologia 
A concepção de produção do conhecimento fundamentada na perspectiva que rompe 
com a racionalidade técnica (Santos, 2004), entre outros aspectos, aponta para a 
especificidade da investigação no âmbito das Ciências Sociais. Nesse sentido, a 
pesquisa ancorou-se na perspectiva qualitativa e elegeu como recurso a entrevista 
semiestruturada como procedimento de recolha de dados. 
Os participantes da pesquisa foram docentes que se encontravam exercendo cargo de 
diretor em seis do montante dos dez centros acadêmicos do Campus Recife da UFPE, 
dos quais cinco do sexo masculino e uma do sexo feminino, com experiência mínima 
de treze anos de exercício docente no Ensino Superior e a maioria iniciou a carreira 
docente na UFPE.  
Os dados coletados foram analisados tendo por base estudos que compreendem a 
função docente na universidade como principal articuladora da indissociabilidade 
ensino-pesquisa-extensão, entre outros Zabalza (2004), através da definição de eixos 
temáticos advindos dos objetivos propostos tendo por referência a compreensão de 
Bardin (1998).  

 

Resultados 
Iniciando por explicitar que o presente estudo trata de questões ainda recentes na 
Universidade e realçar o caráter temporal de um trabalho de iniciação científica, 
ressalta-se o cuidado e rigor que se fizeram presentes ao longo do seu 
desenvolvimento no sentido de evitar generalizações e situar os resultados sob a 
forma de delineamentos, indícios e aproximações. 
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1. Elementos que vêm contribuindo para o desenvolvimento de reflexão sobre a 
docência na universidade 
A opção por eleger esse eixo decorreu da compreensão de que a explicitação de 
elementos que vêm contribuindo para o desenvolvimento de reflexão sobre a 
docência na universidade oportunizaria situar desafios. Neste sentido, foram feitas 
perguntas diretas sobre tal questão congregando três aspectos. O primeiro aspecto 
relacionado ao hábito de cada participante refletir sobre o trabalho docente, o 
segundo sobre a importância atribuída a reflexão dessa ordem e o terceiro aspecto 
relativo a elementos que vêm contribuindo na dita reflexão. 
No que se refere ao hábito de refletir sobre a docência as respostas dos participantes 
revelaram duas tendências, uma referente ao realce da importância do papel da 
docência na universidade e outra centrada na preocupação com a transmissão do 
conhecimento. A tendência de realçar o papel da docência aponta para a pertinência 
da reflexão sobre tal atividade. 
No que diz respeito à tendência de centrar a preocupação na transmissão de 
conhecimento, o cerne da questão está no resultado da ação docente. No caso, a 
preocupação com os resultados indicia limites para uma reflexão sobre o processo. 
Não obstante a preocupação com o produto, o explicito reconhecimento da necessária 
reflexão sobre a docência na universidade teve como argumento a compreensão desta 
função como um dos pilares da universidade. E, por tabela, a formação continuada, 
entre outros, em termos da necessidade de atender a nova geração de estudantes que 
chega à Universidade. 
Os dados apresentados nesse eixo, para além de evidenciarem a ainda recente 
“manifestação de interesse científico, profissional e político pela qualidade pedagógica 
de que se reveste o trabalho docente no ensino superior” (Esteves, 2005:1), ratificam a 
complexidade do desenvolvimento da reflexão sobre a docência na universidade, entre 
outros, tanto pela ainda marcante presença da visão de docência como transmissão de 
conhecimento como pelo indício de uma limitada compreensão da dinâmica 
responsabilidade-corresponsabilidade na relação com o sistema.  
 
2 Limites para o desenvolvimento da reflexão sobre a docência na universidade 
De igual modo ao eixo anterior, foi feita uma pergunta direta sobre limites para o 
desenvolvimento da reflexão sobre a docência na universidade. Um dado a realçar é 
que, embora anteriormente tenha sido enfatizada a responsabilidade do sistema no 
âmbito de elementos que não contribuem para tal reflexão, as respostas referentes 
aos limites apontaram elementos de ordem individual, coletiva e institucional em 
separado bem como articulados.  
Na esteira de evidenciar a responsabilidade individual foi apontada a crença de alguns 
docentes de que não precisam refletir, implicando no limite do comodismo. Sem 
contar com a questão da carga horária excessiva que acaba por comprometer não só o 
professor como também o estudante. E por outro lado para uma desilusão dentro da 
universidade não só por causa de salário mas também pela perda da vontade de 
ensinar, que vem inclusive prejudicando a saúde. 
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Nesse sentido, a ênfase ora no caráter individual ora no caráter dinâmico individual-
coletivo-institucional, indicam a complexidade presente no desenvolvimento da 
reflexão individual e coletiva sobre a docência na universidade. 
 
3 Possibilidades para o desenvolvimento da reflexão sobre a docência na Universidade 
No que se refere às possibilidades para desenvolver reflexão sobre a docência na 
universidade, alguns gestores indicam que o fato dessa reflexão partir de cada 
professor, embora centrada no individual, vem influenciando o desenvolvimento de 
ações coletivas. Principalmente quando decorre de uma atitude de humildade diante 
do reconhecimento da necessidade de adquirir novos conhecimentos. 
Nesse quadro, alguns gestores enfatizaram a importância da realização de fóruns na 
área educacional que permitissem um desenvolvimento coletivo da reflexão – 
nomeadamente com implicação na assunção institucional pelo desenvolvimento 
profissional de seus docentes. Nesse sentido, as possibilidades de desenvolvimento de 
reflexão sobre a docência tem na reflexividade um ponto de apoio, para balizar 
decisões que se situam na e para além da sala de aula. 

Conclusões 
Apesar da ainda recente ênfase na importância do trabalho docente na universidade, 
foi unânime o reconhecimento da pertinência da reflexão sobre a docência por parte 
dos gestores participantes da pesquisa. Nomeadamente em torno de duas tendências, 
uma referente ao realce da importância do papel da docência na universidade e outra 
centrada na preocupação com a transmissão do conhecimento. 
Nesse quadro, o desenvolvimento do hábito reflexivo tem sido mais por iniciativa 
própria. O individualismo, carga horária de trabalho, responsabilização do sistema e 
necessidade de compreender a dinâmica relacional individual-coletivo foram 
apontados como limites para o desenvolvimento da dita reflexão. Nesse sentido, na 
esfera tanto da ênfase no caráter individual como no caráter dinâmico individual-
coletivo-institucional, os limites apresentados para o desenvolvimento da reflexão 
indiciam a necessidade de situar complexidade do trabalho docente. Principalmente 
em termos de compreender a sala de aula para além dos muros da universidade. 
Nessa perspectiva, é pertinente relembrar Pimenta e Anastasiou (2002:259) quando 
afirmam que “avançar no processo de docência e do desenvolvimento profissional, 
mediante a preparação pedagógica não se dará em separado de processos de 
desenvolvimento pessoal e institucional: este é o desafio a ser hoje, considerado na 
construção da docência no ensino superior.” 
Em linhas gerais os dados ratificam que a docência na universidade ainda está em 
processo de constituir-se em objeto de reflexão bem como a importância de instituir 
espaços de reflexão. E apontam que, apesar do reconhecimento da pertinência do 
trabalho colaborativo bem como da responsabilidade e corresponsabilidade individual 
e coletiva, ainda é marcante o desafio de superar o individualismo bem como de 
investir na troca entre pares, de ordem coletiva e institucional, no âmbito do 
desenvolvimento de reflexão sobre a docência na universidade. 



423 
 

Referências 
Bardin, L. (1998). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
Barnett, R. (2001). Los límites de la competencia: el conocimiento, la educación 

superior y la sociedad. Barcelona: Gedisa.  
Bourdoncle, R. & Lessard, C. (2002). Qu’est-ce qu’une formation professionnelle 

universitaire? Conceptions de l’université et formation professionnelle. Revue 
Française de Pédagogie, 139, 131–154. 

Cunha, M. I. & Broilo, C. (Orgs.) (2012). Qualidade da Educação Superior: grupos 
investigativos internacionais em diálogo. Araraquara: Junqueria & Marin.  

Esteves, M. (2005). Melhorar a pedagogia do ensino superior. Atas do VIII Congresso 
SPCE – Cenários da educação/formação: novos espaços, culturas e saberes. 
Castelo Branco: SPCE. 

Leite, C. & Ramos, K. (2013). Higher Education policies in Portugal, in the post-Bologna 
period: implications on curricular development and demands for teaching. 
Conference Proceedings - European Conference on Curriculum Studies. Future 
Directions: Uncertainty and Possibility. Braga: UMinho. 228-233.  

Pimenta, S. & Anastasiou, L. (2002). Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez. 
Ramos, K. (2010). Reconfigurar a profissionalidade docente universitária: um olhar 

sobre ações de atualização pedagógico-didática. Porto: U.Porto editorial. 
Santos, B. (2004). A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez. 
Veiga, I. (Coord.) (2012). Universidade e desenvolvimento profissional docente: 

propostas em debate. Araraquara: Junqueira&Marin. 
Zabalza, M. (2004). O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto 

Alegre: Artmed.  


