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Resumo 
As Assessorias Pedagógicas – ASPEDs são espaços especificamente dedicados à 

problemática da formação e do ensino nas instituições de educação superior. São núcleos de 

assessoramento pedagógico que, considerando as demandas e idiossincrasias do contexto em se 

estabelece, auxiliam o educador na construção da sua identidade profissional e em sua prática de 

ensinar. Desta forma, as ASPEDS se configuram como um lócus de formação inovador, pois 

apresenta outras possibilidades de auxiliar no desenvolvimento profissional dos docentes 

universitários, através de diálogos entre os pares, entre as disciplinas pedagógicas e as dos campos 

específicos de atuação dos docentes, contribuindo com a reflexão permanente sobre as práticas de 

ensino realizadas em cada contexto.No presente artigo, serão apresentados resultados parciais da 

pesquisa intitulada “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional docente”, que 

tomou como sujeitos de investigação os professores de uma universidade pública situada no 

Nordeste do Brasil. A referida investigação, que adotou como forma de coleta dos dados um 

questionário, com questões fechadas e abertas, tem como objetivo principal conhecer as 

necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional docente dos participantes. O recorte da 

pesquisa, que será analisado nesse artigo, é relativo ao que os professores responderam acerca das 

suas concepções sobre estratégias formativas. Dos 220 respondentes, cerca de 85% se posicionou a 

favor da criação de um Núcleo de Assessoria e Inovação Pedagógica na Instituição, apresentando 

propostas de ação, dentre as quais encontramos proposições de formação,  coletivas e individuas, 

que têm como objetivo a reflexão das suas próprias práticas de ensino; e propostas de formações 

prescritivas, baseadas em uma lógica tradicional de ensino conteudista e transmissivo. As análises 

realizadas nesse estudo têm o propósito de contribuir com a construção de uma política de 
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formação pedagógica na Instituição investigada, levando-se em consideração a criação de 

Assessorias Pedagógicas nos departamentos da universidade.   

 

 

Abstract 
Pedagogical advisors - ASPEDs are spaces specifically dedicated to training and teaching in 

higher education institutions. They are departments of pedagogical advice that considering the 

demands and idiosyncrasies of the context on which it’s established, assist the educator in the 

construction of their professional identity and their practice of teaching. Thus, ASPEDS are 

configured as a locus for innovative training, because it presents other opportunities to assist in the 

professional development of university teachers, through dialogue among them, between the 

pedagogical disciplines and specific fields of expertise of teachers, contributing for an ongoing 

reflection on teaching practices carried out in each context. Partial results of a survey entitled 

"Needs and strategies for teacher’s professional development", which took as research subjects 

teachers for a public university located in the Northeast of Brazil will be presented in this article. 

That research, which adopted for data collection a questionnaire with open and closed questions, 

aims to meet the needs and strategies of teacher professional development of participants. The 

outline of the research, which will be analyzed in this article, is regarded to what teachers 

responded about their conceptions of training strategies . Of the 220 respondents, around 85% 

agreed with the creation of a Center for Advising and Teaching Innovation in the institution, 

presenting proposals for action, among which we found collective and single training, intending to 

reflect their own teaching practices, and proposing prescriptive formations, based on traditional 

logic and content- transmissive teaching. The analyzis conducted in this study intends to contribute 

with the construction of a policy on teacher training in the investigated institution, including the 

creation of Pedagogical Advisings in the departments of the university. 

 

 

Desenrolar um novelo, construir uma rede de possibilidades para formação de 

professores universitários 
As transformações de que temos notícia, efetivada em cadeia global, inauguram um tempo 

de incertezas, de provisoriedade da ciência e de urgência por um futuro imediato. Ao recair sobre o 

Ensino Superior, com rebatimentos importantes no mundo do trabalho, tais exigências são 

refletidas no trabalhador, nos futuros profissionais e nos espaços do saber constituído: as 

universidades.   
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Portanto, pensar a formação de profissionais no limiar do século XXI, carece levarmos em 

conta formas inovadoras de ensinar e de aprender na universidade (Zabalza, 2004). Essa demanda 

requer o investimento de docentes universitários, no sentido da melhoria da sua prática pedagógica 

por um lado; e, por outro lado, a oferta de condições gerais por parte das instituições do ensino 

superior. Todavia, quando pensamos que os investimentos dos quais nos referimos envolve uma 

formação para a docência universitária; e que não há um espaço legítimo para tal ação, tampouco 

uma proposta de desenvolvimento profissional docente, a angustia tem lugar cativo, pois a omissão 

face à temática está presente desde as bases legais.  

O Ensino Superior está regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, 9.394/96), a qual estabelece no seu Art. 66 que “a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”. No entanto, se observa que o ambiente da pós-graduação não tem sido um 

espaço legítimo de formação do docente universitário. Com base nessas constatações, indagamos: 

quando e onde os docentes universitários se formam?  

Ao reconhecermos a docência universitária como uma ação complexa (Cunha, 2010), pensá-

la nos meandros do ensino, assentada sobre a sua qualidade, com vistas ao processo de 

aprendizagem e das competências cognitivas complexas (Lizarraga, 2010) torna o tema ainda mais 

desafiador e urgente.  

A implicação em formar profissionais capazes de intervir de forma crítica e criativa na 

sociedade, transformando-a, é talvez um dos maiores desafios a serem enfrentados pelos docentes 

universitários das diversas áreas, bem como pelas instituições de ensino superior, comprometidas 

em formar pessoas e profissionais (Cunha; Soares; Ribeiro, 2009).  

Os argumentos expostos situam a docência universitária como um tema central na cultura 

contemporânea, que merece ser indagado “em contracorrente” (Vieira, 2009, Soares; Cunha, 2010), 

do ponto de vista da construção e domínio dos saberes e das competências necessários à prática 

docente na universidade (Masetto, 2003; Tardif, 2008).  

De acordo com Cunha (2010), existem várias iniciativas institucionais pensadas pelo país 

afora, orientadas para a formação e a heteroformação de e entre docentes universitários. As 

Assessorias Pedagógicas, objeto desta comunicação, implantadas no seio das universidades têm se 

constituído como espaço por meio do qual a formação pedagógica e o desenvolvimento 

profissional docente têm se efetivado, à medida que, fugindo de prescrições e receitas prontas, 

ajudam os docentes a pensar sobre o seu ofício e o significado de formar profissionais, favorecendo 

a construção da autonomia e da identidade. 

É com base nessas reflexões que o presente artigo tem como objetivo apresentar resultados 

parciais de uma pesquisa intitulada “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional 
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docente: contributos para a valorização da pedagogia universitária”, realizada em uma universidade 

estadual, localizada na Bahia – Brasil, que pautou-se no reconhecimento da importância de saber o 

que pensam e o que sentem os professores em exercício sobre os processos de ensinar e de 

aprender na universidade e que necessidades formativas apontam como necessárias para o 

enfrentamento dos desafios desse novo contexto. Dentre os resultados trazidos pelas respostas dos 

docentes, sujeito da investigação, nos centramos nas reflexões acerca das necessidades formativas e 

mais especificamente sobre as assessorias pedagógicas.  

 

 

Assessorias pedagógicas universitárias 
A problemática da pedagogia universitária vem ganhado espaço nos âmbitos das instituições 

de ensino superior à medida que as novas configurações sociais, políticas, econômicas e culturais 

questionam as “tradicionais” formas de ensinar e aprender e demandam dessas instituições a 

redefinição dos seus papeis na sociedade contemporânea (Cunha, 2010). 

Inicia-se, portanto, em alguns cenários de formação profissional – universidade, faculdades, 

centros universitários... – a reflexão sobre a formação pedagógica dos docentes como possibilidade 

de auxiliá-los nos desafios que se impõem cotidianamente em suas salas de aula, na expectativa de 

que essa iniciativa de formação possa promover qualidade de ensino e, consequentemente, um 

desenvolvimento profissional docente. 

Quanto as abordagens de formação, utilizadas para a promoção da capacitação pedagógica 

dos professores, podemos agregá-las a dois grandes modelos: um baseado no paradigma 

tradicional,  cuja a formação ocorre de  maneira  prescritiva, que pode ser desenvolvida por meio 

de explanação de teorias ou experimentações práticas, por algum especialista na pedagogia. E outro 

baseado no paradigma emergente, através de uma formação que tem como base a reflexão 

permanente dos professores sobre as suas próprias práticas, culminando na reinvenção e invenção 

de suas ações pedagógicas (Korthagem, 2009). 

As assessorias pedagógicas universitárias têm como perspectiva de ação o segundo modelo e 

surgem como possibilidade de formação pedagógica do professor do ensino superior. Portanto. 

Configuram-se como espaços destinados à reflexão sobre a formação do educador e às 

problemáticas concernentes às práticas de ensino. As ações de uma ASPED devem favorecer a 

reflexão crítica do professor sobre a sua própria prática, com o objetivo de possibilitar o 

desenvolvimento profissional dos docentes. Conforme defende Ruiz, em uma Assessoria 

Pedagógica: 
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[...] abogamos por una concepción del profesor como profissional reflexivo, capaz de articular 
respuestas a las demandas de las diversas situaciones – tanto sociales como organizativas y 
estrictamente pedagógicas – en las que desarrolla su labor de enseñanza, a partir de um 
informado análisis de las mismas. En consonância con esta posición, entendemos que la tarea 
de assessoramento debe contribuir no solo a la construcción de lós conocimientos de ordem 
técnico necessários para desarrolhar la tarea de enseñanza, sino también de lãs capacidades y 
destrezas cognitivas exigidas para la puesta em marcha de processos de intrepretación como los 
propuesto. (Ruiz, 2007: 34) 

 

Para tanto, uma ASPED pode adotar diversas estratégias de assessoramento que, 

evidentemente, devem refletir as necessidades e expectativas dos professores que auxilia (RUIZ, 

2007). Por conseguinte, as escolhas de ações devem estar pautadas em um planejamento 

fundamentado, que leve em consideração os contextos de intervenção, com suas particularidades e 

idiossincrasias, fato que demanda uma construção coletiva do processo de formação continuada.  

Dentre as muitas formas de atuação das assessorias, há que se atentar que não se trata de uma 

estratégia de formação prescritiva, na qual um especialista nos saberes da pedagogia resolve um 

problema da prática educativa do “outro”, tomando decisões unilaterais sobre a melhor maneira de 

ensinar. Trata-se de um espaço de apoio, colaboração e construção mútua (Monereo; Pozo, 2005), 

que se caracteriza pela reflexão permanente e coletiva das melhores maneiras de ensinar e 

aprender.  

Nessa perspectiva, uma assessoria pedagógica deve realizar um trabalho em conjunto com os 

professores, com vistas a refletir sobre os desafios pedagógicos que se impõem cotidianamente nas 

práticas de ensino, além de ser um espaço que deve contribuir com o desenvolvimento de 

alternativas de intervenção pedagógicas e de uma didática adequada a cada campo disciplinar, com 

o intuito de possibilitar a  inovação das ações educativas dos docentes (Lucarelli, 2012). As 

assessorias pedagógicas universitárias motivam e estimulam às práticas inovadoras desenvolvidas 

pelos docentes reconhecendo que existem marcos teóricos e ideológicos que fundamentam essas 

práticas 

  A compreensão desse processo para construção de uma prática pedagógica inovadora no 

ensino superior configura a assessoria pedagógica como um espaço para formação pedagógica que 

deve compreender seus contextos de atuação, bem como as implicações que se processam na 

relação do professor na construção da sua modalidade própria de ensinar, das bases teóricas que 

fundamentam a sua prática e da realidade concreta que vivencia com seus estudantes. É a partir 

dessa concepção de ação que uma ASPED possibilita a formação pedagógica dos professores, com 

vistas a contribuir com o desenvolvimento profissional destes.  
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O que dizem os dados... 
A coleta de dados da pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional 

docente: contributos para a valorização da pedagogia universitária” deu-se através de um 

questionário apresentando questões abertas e fechadas. Foi dividido em três partes: a primeira 

envolveu aspectos que dizem respeito ao processo de ensino-aprendizagem; a segunda parte buscou 

informações sobre as experiências formativas vividas e desejadas na trajetória profissional do 

docente. A terceira solicitou informações pessoais e profissionais. Referente à segunda parte do 

questionário, duas questões indagavam sobre a importância da criação de um Núcleo de Assessoria 

e Inovação Pedagógica e que tipos de ações sugeriam que o Núcleo desenvolvesse. 

 Na questão “fechada” sobre a importância da criação do Núcleo de Assessoria e Inovação 

Pedagógica na UNEB, de acordo com os 213 questionários respondidos 179 apontam como 

importante a sua criação. Fica evidenciado, portanto, que 90,9% os professores reconhece que para 

o desenvolvimento de suas atividades docentes há a necessidade da oferta de espaços para 

assessoramento e apoio nas questões específicas da docência e é de responsabilidade da instituição 

universitária, por meio de ações políticas de gestão, proporcionar o desenvolvimento profissional 

de seus professores. Logo, concluímos que em tal perspectiva aproxima-se do reconhecimento da 

importância do fortalecimento de uma pedagogia universitária. 

De acordo com as respostas relativas às ações para Núcleo, obtivemos sugestões de ações 

diversificadas, desde a formação com uma natureza prescritiva, isto é, baseada na aplicação do 

conhecimento científico e questões educacionais evidenciadas como problemas técnicos resolvidos 

por meio de procedimentos racionais às ciências, até a uma formação com um caráter inovador. 

Foram apontadas no modelo prescritivo atividades que levassem em conta a qualificação dos 

docentes para planejar e ministrar aulas e “reciclar” os professores nas questões pedagógicas. 

Observamos também, que muitos dos respondentes sugeriram ações que se aproximam do 

conceito de assessoria pedagógica, entre elas estão: a implantação de grupos de reflexão sobre a 

prática, criação de cursos e oficinas, acompanhamento de novos docentes, promoção de eventos 

relacionados à prática pedagógica e interação entre os cursos de graduação.  

Concluímos através dessa pesquisa que apesar da Assessoria Pedagógica ser um campo de 

pesquisa recente, os docentes perfilham a sua ação pedagógica como fundamentais na construção 

da profissão docente da educação superior e que há uma demanda para a formação docente 

universitária, bem como maior consciência sobre a importância do investimento institucional em 

uma política para o desenvolvimento profissional docente. 

Com base no que foi exposto, foi possível perceber que contribuir com a construção da 

docência no ensino superior é ter a certeza que nada será “estático e permanente; é sempre 

processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo tempo, novo 
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lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações”. (Cunha, 2009: 176). Portanto, 

propor transformações na docência universitária, no sentido de torná-la mais desafiadora, 

contextual, ativa e dinâmica requer uma reflexão quanto ao significado que os docentes conferem a 

esse fazer e apontar, de diversas maneiras, possibilidades de compreensões para transcender essa 

prática para além da exposição de saberes e informação.  Nessa perspectiva, é, sobretudo, 

contribuir para o entendimento de que o ambiente pedagógico privilegia o ato de aprender, desde 

que os seus atores tenham consciência do que deve ser feito e como deve ser conduzido aquele 

período destinado para a aula. Pensando assim que a os objetivos da ASPED coadunam com a 

proposta de Arroyo (2000:67), que defende: “[...] aprendemos que educar é revelar saberes, 

significados, mas antes de mais nada revelar-nos como docentes educadores em nossa condição 

humana. É nosso ofício. É nossa humana docência”. 
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Resumen 
La transposición de la gobernabilidad democrática del sistema político al campo educativo 

inaugura en Argentina procesos de reforma. La Ley de Educación Nacional será el marco 

regulatorio del sistema educativo y encontrará a las jurisdicciones provinciales iniciando este 

camino de revisión. La provincia de Entre Ríos sanciona la Ley de Educación Provincial. En el 

ámbito específico de la Educación Superior los renovados planes de estudio para la formación 

docente primaria recogerán las demandas socioeducativas de un contexto complejo que exigirá a 

los Institutos de Formación Docente y al Campo de la Práctica Profesional, en particular, repensar 

las trayectorias de formación. El dónde, cuándo y cómo practicar serán respuestas reactualizadas 

desde 2008 al interior de un proyecto formativo que entiende la educación como  modo de relación 

y política afectiva con las infancias.  

La pregunta por los territorios políticos en tanto ambientes de aprendizajes  para la creación 

de planos relacionales y de invención de ciudadanía donde los estudiantes se inicien en el oficio 

encontrará resoluciones teóricas en la Pedagogía Social, visibilizando  los ámbitos no formales de 

Educación. Las relaciones que se construyen entre poder (práctica política/política 


