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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS NA DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA 

Camila De Fátima Soares Dos Santos 

 

Resumo: Esse artigo trata da docência universitária, dos saberes da docência e da formação 

profissional do docente universitário. Diante da diversidade de informações e conhecimentos 

que estão disponíveis atualmente, tem-se aprofundado estudos e debates acerca da qualidade 

do ensino superior e da atuação do professor universitário. Nesse contexto, ganha destaque, a 

sua formação pedagógica e sua prática. O objetivo da pesquisa buscou analisar os saberes 

necessários para a docência universitária e a importância da formação pedagógica para a 

prática do professor. O estudo, de forma descritiva e qualitativa, contemplou a coleta, análise 

e interpretação de dados, buscando, desta forma, conhecer os saberes docentes, a importância 

da formação pedagógica e suas contribuições na atuação profissional. O universo da pesquisa 

compreendeu docentes universitários de uma Instituição Comunitária do Norte do Estado do 

Rio Grande do Sul. Nesse sentido, foram aplicados questionários com os sujeitos da pesquisa, 

que atuam em Cursos de Licenciatura e Bacharelado. Tendo em vista, responder ao problema 

da pesquisa em questão e alcançar os objetivos propostos, o trabalho apresenta o resultado de 

uma investigação teórica que se confronta com a análise dos dados gerados durante a 

pesquisa. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Diante da complexidade do contexto universitário destacamos a necessidade de 

abordar a formação pedagógica dos docentes universitários, embora tenhamos ciência de que, 

na história da sua formação, o que preponderou foram os conhecimentos específicos e o 

preparo para a pesquisa científica.  

Em relação aos saberes didático-pedagógicos, o desenvolvimento profissional do 

docente universitário tem sido objeto de estudo, explicitando o reconhecimento da 

complexidade da docência universitária, evidenciando que não bastam os conhecimentos 

específicos e a experiência profissional para atender à grande demanda do ensino superior na 

contemporaneidade. O domínio da didática, a interdisciplinaridade, a flexibilidade, o uso das 

tecnologias e o bom relacionamento com os alunos são competências essenciais para o êxito 

na prática docente. São saberes plurais que se entrecruzam.  

O presente trabalho investigou quais são os saberes que constituem a formação do 

professor universitário, analisando a importância da formação pedagógica para a prática do 

professor. O estudo baliza-se, portanto, na necessidade de avaliar determinada problemática, 

explicitando os saberes da docência e a construção da identidade do professor no ensino 
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superior. Tendo em vista a qualidade do ensino universitário e o papel do professor 

universitário, foi exigido evidenciar quais as contribuições de uma formação pedagógica 

necessárias para a prática do professor.  

O presente trabalho tem por enfoque a pesquisa qualitativa. Enquanto objetivo, 

definiu-se como pesquisa descritiva, utilizando-se de fontes bibliográficas e de campo. 

O universo da pesquisa compreendeu docentes do Ensino Superior de uma Instituição 

Comunitária do Norte do Estado do Rio Grande do Sul. A amostra dos sujeitos compreendeu 

professores que atuam em diferentes Cursos de Graduação – Tecnólogos, Licenciatura e 

Bacharelado. Dentre os 22 Cursos ofertados, foram escolhidos 11 para participarem da 

pesquisa. A escolha dos Cursos foi feita por sorteio, contemplando diferentes habilitações. 

Quanto à delimitação dos sujeitos, valeu-se de contato com as Coordenações desses Cursos, 

para que elegessem 5 docentes do seu curso, para participarem da pesquisa.  

A estrutura do trabalho apresentada a seguir, conta com um referencial teórico, com 

base nos escritos de diferentes estudiosos da área, que dissertam a respeito da docência 

universitária, o papel da Universidade e os saberes docentes. Tais balizadores auxiliaram a 

análise e interpretação dos dados coletados com os sujeitos envolvidos na pesquisa. 

 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Tendo em vista os desafios da sociedade contemporânea, refletir sobre a 

Universidade e a docência nesse espaço é uma necessidade premente. Ao estudar a docência é 

importante revisitar conceitos que remetem à sua origem e essência. Docência tem origem da 

palavra latina docere, que significa ensinar, e sua ação se complementa, necessariamente, com 

discere, que significa aprender. Assim, docência, entendida como o exercício do magistério 

voltado para a aprendizagem, é a atividade que caracteriza o docente em geral. 

No que concerne à docência na educação superior, o exercício da docência e a 

pesquisa são as principais atividades do professor universitário. A docência universitária, 

apesar de ter pouca visibilidade, haja vista que os critérios de avaliação e progressão na 

carreira docente são essencialmente relacionados à pesquisa, é uma atividade altamente 

complexa, que não se restringe à sala de aula. Pressupõe um conjunto de atividades “[...] pré, 

inter e pós-ativas que os professores têm de realizar para assegurar a aprendizagem dos 

alunos.” (GARCIA, 1999, p. 243)  

Tal complexidade se explica pelo fato de seu exercício, voltado para garantir a 

aprendizagem do estudante, e não para a mera transmissão de conteúdos, envolver condições 
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singulares e exigir uma multiplicidade de saberes, competências e atitudes que precisam ser 

apropriados e compreendidos em suas relações. Assim, apesar de bastante difundida a crença 

de que o domínio dos conhecimentos específicos do campo científico ou profissional assegura 

a transposição para uma efetiva aprendizagem do estudante, a ausência de saberes 

pedagógicos limita a ação do docente e causa transtornos de naturezas variadas ao processo de 

ensinar e aprender. Assim, destaca-se a construção do conhecimento em uma perspectiva 

dialética e crítica de educação.  

A complexidade da docência universitária explica-se, também, por seu caráter 

interativo, pois, como enfatiza Tardif (2002), ensinar é desenvolver um programa de 

interações com os estudantes com vistas a determinados objetivos formativos que envolvem a 

aprendizagem de conhecimentos, mas também, de valores, atitudes, formas de ser e de se 

relacionar. Pressupõe um processo complexo de negociação de expectativas, interesses, 

necessidades entre os atores envolvidos. Esse caráter interativo configura a docência “[...] 

Como uma prática social complexa carregada de conflitos de valor e que exige posturas éticas 

e políticas.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 14). 

Com efeito, também por ela ser um espaço de conexão de conhecimentos, 

subjetividades e culturas, que exige um conteúdo científico, tecnológico ou artístico, 

altamente especializado, orientado para a formação de uma profissão. (LUCARELLI, 2004). 

Precisa, ainda, possibilitar, ao estudante, uma articulação consistente entre teoria e prática na 

formação de profissionais comprometidos com a transformação social, críticos, reflexivos e 

autônomos. 

O professor, nessa perspectiva, deve pensar e planejar o processo de ensino-

aprendizagem de modo a propiciar aos alunos uma compreensão científica, filosófica e 

estética da realidade em que vivem. Mas, para isso, é fundamental que o professor tenha sua 

concepção de educação, de metodologia, de sociedade e de didática. É com base nesses 

conceitos, que sua identidade profissional e sua prática pedagógica serão constituídas num 

processo permanente de (re)construção. Além disso, reconhecer que ser um professor 

universitário exige, como qualquer outra profissão, capacitação própria e específica. Isso é 

fundamental. 

Nesse sentido, é que o conhecimento da ciência precisa ser trabalhado sob a 

perspectiva dialética da educação, o professor é um educador e deve partir do princípio de 

como o aluno aprende, para saber como ensinar. Conforme aponta Vasconcellos (2005, p.42), 

só ganha sentido aquele conhecimento que permite “compreender, usufruir ou transformar a 

realidade”. 
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Sendo assim, Vasconcellos (2005) sugere alguns critérios, os quais apontam para a 

construção do conhecimento: significativo, crítico, criativo e duradouro, possibilitando o 

estudo do que é mais relevante, auxiliando na explicação da realidade. Tal conhecimento deve 

instigar uma busca de alternativas para transformá-lo, pois, é somente com o conhecimento 

que o sujeito estará apto a intervir no seu contexto social. Diante disso, é que a prática 

pedagógica do docente universitário deve estar ancorada. A mesma transcende a esfera 

específica, dos saberes puramente científicos e da ciência moderna, para vislumbrar a 

construção dos conhecimentos que se voltam para a valorização da formação humana e 

solidária.  

É importante refletir, também, sobre o impacto das novas tecnologias na produção e 

socialização do conhecimento e na formação de profissionais. Nesse sentido, o 

desenvolvimento tecnológico implica tanto na produção de conhecimento como na revisão da 

formação profissional. Esse contexto faz com que a Universidade seja só mais uma fonte de 

conhecimento, visto que hoje outros espaços assumem a função de produção e disseminação 

do conhecimento. Nessa era de informações e conhecimentos a Universidade já não é a 

detentora do monopólio do saber. O professor não é o único transmissor de saberes e o aluno 

não é mais apenas um recebedor. Ele precisa aprender, gerenciar e relacionar as informações 

para transformá-las em conhecimento e saber próprios. (ALARCÃO, 2011). 

No âmbito do conhecimento, no ensino superior, percebe-se a necessidade de 

abertura para o diálogo com outras fontes de produção de conhecimentos e de pesquisa. 

Assim, os conteúdos precisam estar pautados no estudo do contexto social, para que permitam 

aos alunos entenderem a realidade e intervirem profissionalmente nela. Destarte, 

Vasconcellos (2005) destaca, ainda, a importância dos fundamentos epistemológicos, que 

remetem à relação entre sujeito e objeto, ou seja, a relação e articulação entre teoria e prática.  

Mediar o conhecimento e propiciar a aprendizagem exige do professor uma postura 

de educador mediador e, para tanto, exigem-se determinadas competências, as quais são muito 

bem descritas por Perrenoud (2000, p. 15) “ter competência é saber mobilizar os saberes. A 

competência não existe, portanto, sem os conhecimentos”. As competências estão com o 

conhecimento, permitem utilizar os seus saberes para atuar.  

 

FORMAÇÃO E PROFISSIONALIDADE DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO  

 

A formação é um assunto complexo sobre o qual existe pouco consenso no que tange 

tanto às teorias quanto às dimensões mais relevantes para sua análise. A formação não deve 
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ser confundida com outros conceitos, como educação, ensino, treino, etc., pois envolve, 

necessariamente, uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global. A formação 

docente pode ser compreendida como: 

 

[...] a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no 

âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos quais os 

professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em 

equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 

os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permitem intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com 

o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem.(GARCIA, 

1999, p. 26). 

 

 É importante compreender que a formação profissional do professor está relacionada, 

ainda, ao contexto social, econômico e cultural, como nos diz Cunha (2010, p. 32): 

 

A formação profissional do professor implica concebê-lo como ator/autor da sua 

trajetória de vida e emergente da teia econômica, social e cultural em que está 

inserido e como profissional que busca a formação, reconhece suas necessidades e as 

do contexto em que atua, se compromete reflexivamente na transformação das 

práticas e na afirmação da profissionalidade docente. A formação desse profissional 

precisa garantir articulação entre teoria e prática, levando em conta a reflexão 

epistemológica da prática.  

 

No entanto, a estrutura e a organização do ensino superior no Brasil têm enfatizado e 

privilegiado o domínio de conhecimentos e experiências profissionais como únicos requisitos, 

para a docência nos cursos superiores. Constata-se, por isso, uma lacuna no fazer docente no 

que se refere às metodologias e à didática das aulas. Tratar da formação de docentes 

universitários nesse contexto, implica em descortinar um amplo e complexo cenário que se 

apresenta no ensino superior.  

O conteúdo pedagógico da formação e no fazer docente universitário, não ganha 

destaque, uma vez que o modelo de formação em evidência é a formação com ênfase para a 

pesquisa em áreas específicas, proposta do stricto sensu. Assim, há uma visão reduzida da 

formação, direcionada, especialmente, ao saber científico. Cunha (2000) aponta que tais 

saberes são de grande valia, mas é preciso analisar de forma crítica. 

Na ocupação do magistério, a aprendizagem do ofício de mestre exige um processo 

longo de estudos e a apropriação de conhecimentos teórico-práticos, voltados para a área de 

atuação. Por isso, quando programas de pós-graduação, ou até mesmo de graduação, 

consideram apenas a formação científica na área específica do profissional, não é possível ter 

uma visão global e abrangente dos processos de ensinar e aprender e de viver em sociedade. 
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A docência na Educação Superior tem sido exercida por profissionais das mais 

diferentes áreas do conhecimento. Para muitos desses profissionais, a docência universitária 

caracteriza-se como uma forma de emprego temporário para ingressar, de modo imediato, no 

mercado de trabalho. Sendo assim, grande parte desses profissionais, dificilmente fez da 

docência um objeto de estudo, reflexão, problematização ou pesquisa. (FÁVERO, 2013). 

Assim, a docência vai acontecendo sem uma preparação específica para a prática em sala de 

aula, o que, por vezes, dificulta o processo de ensino e de aprendizagem. Da mesma forma, 

Zabalza (2007, p. 108) ressalta que: 

 

a docência implica desafios e exigências: são necessários conhecimentos específicos 

para exercê-la adequadamente, ou no mínimo, é necessária a aquisição dos 

conhecimentos e das habilidades vinculadas à atividade docente para melhorar sua 

qualidade. 

 

Formar o professor é dar-lhe condições, desenvolver com ele práticas e técnicas que o 

ajudem a construir o conhecimento, dar conta dos conteúdos curriculares, cumprir aquilo que 

está estabelecido legalmente. Além disso, a formação do professor precisa se preocupar em 

responder aos desafios que se apresentam em um mundo globalizado que exige, muito mais 

que conhecimento, capacidade de dar conta de inúmeros problemas trazidos pelos alunos e 

pela estrutura da própria universidade. Para além das habilidades técnicas, o professor 

necessita de uma personalidade madura, equilibrada, capaz de superar os desafios e superar-se 

a si mesmo. 

Ser docente nesse cenário, representa um grande desafio, o qual exige dos docentes 

uma formação que contemple as aquisições necessárias/mínimas para desempenhar com êxito 

suas funções docentes e não que a docência seja exercida de forma “improvisada”. 

(FÁVERO, 2013).  

A exigência de titulação do corpo docente para atuar no ensino superior, desviou de 

foco o debate sobre os processos de aprender e ensinar na Universidade. Assim, forma-se para 

a Educação Básica e não para os quadros próprios da Universidade, priorizando Mestrado e 

Doutorado para atender às normas legais, focadas nos saberes relativos à pesquisa. Para 

Zabalza (2007), muitos docentes constroem sua profissionalidade docente, pautados em 

artigos científicos que dão visibilidade acadêmica, desmerecendo a atividade docente. Não 

que a pesquisa possa ser secundária, mas é importante pontuar que os saberes da ciência 

específica são insuficientes para dar conta do cotidiano da docência.  
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Tal formação carece, por vezes, de formação na prática, experienciada no ambiente 

de trabalho, na perspectiva da assimilação dos saberes necessários à ação concreta, período 

em que se busca construir o estilo profissional, a consolidação de uma identidade, seus 

valores e sua cultura. Esses se tornam, então, objeto de estudo, pesquisa e reflexão. 

Para Tardif (2000), quando os docentes apontam os saberes: “eles falam do contato 

da matéria e do conhecimento relativo ao planejamento das aulas e a sua organização (...) 

referem-se aos princípios educacionais (...), salientam diversas habilidades e atitudes”. Os 

saberes que orientam o ensino não estão circunscritos, apenas, a um conhecimento específico, 

mas, abrem-se numa forma variada de questões, objetos, posturas relacionadas ao ofício de 

mestre. Assim, Tardif e Raymond (2000, p.3) afirmam que “os saberes profissionais dos 

professores parecem ser, portanto, plurais, compósitos, heterogêneos.” 

As possibilidades concretas das práticas curriculares vêm sendo transformadas 

conforme a turma onde os docentes atuam e, também, da experiência que vêm acumulando, 

nas quais se cruzam elementos regulatórios e emancipatórios, como aponta Santos (2003). É 

no cotidiano que as práticas são tecidas. Para o ofício docente, além dos saberes da 

experiência e os conhecimentos específicos, fazem-se necessários os saberes pedagógicos e 

didáticos. Esses saberes devem ser reinventados, partindo da prática social da educação. 

Desse modo, será ressignificada a formação docente. Os saberes pedagógicos não envolvem 

apenas o planejamento e a avaliação, mas dizem da diversidade epistemológica de sua área, 

das relações interpessoais na sala de aula, entre outros.  

 

O CONTEXTO DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: DIÁLOGOS COM A 

REALIDADE 

 

Nessa parte do trabalho, conforme metodologia proposta, passamos a circunscrever os 

dados gerados durante a pesquisa.1  

A formação do professor está em destaque, não só pelos sujeitos que estão envolvidos 

com a educação, mas está cada vez mais abrangente, atingindo diferentes segmentos sociais, 

contribuindo para a abertura de espaços de debates sobre a necessidade de melhoria na 

educação em todos os níveis. No que tange à Educação Superior, em que se exige a titulação 

do corpo docente nas Universidades, a formação do professor não se limita apenas em ter um 

                                                 
1 Para interpretações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, utilizaremos as denominações A, B, C, e, assim, 

sucessivamente.  
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diploma de bacharel ou licenciado, ser mestre ou doutor em determinada área. O que se espera 

é que esse professor tenha competências específicas, que vão desde o domínio do 

conhecimento científico, a postura ética, a pesquisa, a comunicação e o profissionalismo, por 

estar atuando em uma área em que irá formar outros tantos profissionais. 

Para tanto, é necessário uma formação/preparação de qualidade para assumir a 

docência universitária. Debater e defender esse discurso resulta em alguns impasses, pois não 

há uma política específica que estabeleça pré-requisitos para a formação do professor na 

Educação Superior, sendo que, para atuar em uma Universidade basta ter uma pós-graduação. 

Isto posto, é importante salientar que a graduação não tem formado profissionais para a 

docência, tampouco o mestrado e o doutorado, haja vista que a pesquisa é o foco principal 

desses cursos, deixando o exercício da docência em segundo plano. 

No tocante à formação dos docentes que responderam ao questionário, 60% (sessenta 

por cento) possuem o título de Mestres e 40% (quarenta por cento) possuem o título de 

Especialista. Esses dados evidenciam que, embora em um nível precário, o título de 

especialista já habilita para a docência universitária.  

Em relação à formação pedagógico-didática, os docentes-bacharéis afirmam não 

possuirem uma formação em nível de especialização que contemple conhecimentos 

pedagógico-didáticos. Os outros docentes afirmam que possuem essa formação por terem 

cursado cursos de licenciatura, os quais abrangem estudos e reflexões referentes à docência. 

A questão da formação tornou-se importante, à medida que a própria LDB/9394/96 e 

as IES têm utilizado, como parâmetro de qualidade para o trabalho docente, a competência 

profissional em sua área de formação. No que tange à formação para a docência, valoriza-se a 

obtenção de títulos acadêmicos. Em decorrência disso e por força da lei, o título dos docentes 

que atuam no ensino superior passa a suprir a ausência da formação pedagógica, levando a 

crer que esta titulação seja suficiente para que se desenvolva uma aula de qualidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n. 9.394/96, definiu, no 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”. Isso posto, os docentes 

foram questionados a respeito do que pensam sobre essa exigência da lei e sua própria 

formação, se é suficiente ou não. Os docentes destacam que “após esta qualificação ainda dá 

para fazer mais estudos e pesquisas” (PROFESSOR D). Ainda, dizem que “cursos rápidos de 

aperfeiçoamento da docência, sejam mais eficazes, não que a preparação pelo mestrado e o 

doutorado não sejam importantes, acredito que o aperfeiçoamento colaboraria com a prática 

didática dos professores. ” (PROFESSOR C). Todavia, há duas situações, pois, embora os 
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docentes tenham consciência do valor e das possíveis contribuições da formação didático-

pedagógica para sua prática nem sempre buscam atualizações nessa área.  

Na sequência do questionário, foi solicitado aos docentes, que informassem o tempo 

de exercício no ensino superior. Assim, constatou-se que 20% (vinte por cento) estão na 

docência universitária há menos de 5 (cinco) anos, 30% (trinta por cento), estão na faixa de 10 

a 15 anos e 20% (vinte por cento) entre 15 (quinze) e 20 (vinte) anos. Os dados apontam que, 

para o universo pesquisado, a instituição conta com a grande maioria dos docentes em anos 

iniciais da carreira. Essa informação denota dois sentidos diferentes, primeiro o de que a 

Universidade, renovando o seu corpo docente, consegue manter-se atualizada e em constante 

progresso na busca pela qualidade da educação superior, por outro lado, a falta de experiência 

e o tempo necessário para amadurecer sua prática docente, pode acarretar em perda de 

qualidade no trabalho desenvolvido. Mais uma vez, destaca-se a importância da formação 

didático-pedagógica que orienta e embasa a docência universitária.  

Nessa perspectiva, buscou-se conhecer quais os motivos que levaram o professor a 

atuar no Ensino Superior. Dentre os principais destacam-se a influência dos seus professores, 

a participação em projetos de pesquisa durante a graduação e também por identificarem a 

docência como uma profissão a seguir. Fica evidente que os professores construíram uma 

representação acerca da docência durante os anos em que foram estudantes universitários, 

com base na observação sobre a forma de seus professores ensinarem e envolverem ou não os 

estudantes no processo de aprendizagem, na participação em projetos de pesquisa, na 

experiência como representante estudantil nas atividades dos seus cursos, etc. Sobre isso, 

Cunha (2010, p. 34) nos diz que: 

 

Essas e outras vivências possibilitaram ao futuro professor universitário reproduzir 

estilos de ser professor, mas podem ter contribuído, também, graças ao processo de 

reflexão, para aprender o que não deve fazer como professor em razão dos efeitos 

negativos da sua experiência acadêmica. O período de iniciação dos professores 

universitários na função do ensino é muito importante. 

 

A construção da identidade enquanto profissional docente não é um processo linear. A 

progressão recebe interferência das circunstâncias ambientais, do apoio e acompanhamento 

que o docente recebe em seu local de trabalho. Em todas as etapas desse processo há 

exigências específicas que determinam o sucesso para o desenvolvimento pessoal e 

profissional. Um aspecto que ganha destaque é o tempo dedicado para o exercício da 

docência. Dos docentes participantes da pesquisa, apenas um exerce outra atividade 

profissional além da docência. Outro dado importante sobre o desenvolvimento desses 



 

 
10 

profissionais é que todos iniciaram sua carreira docente na IES em que continuam atuando. 

Isso, certamente, faz com que o professor tenha mais segurança ao realizar seu trabalho, por 

conhecer a própria Instituição e por manter um vínculo com os seus pares.  

É importante lembrar que uma formação de qualidade que contemple os diferentes 

saberes necessários para o exercício da docência universitária, sobretudo os didático-

pedagógicos, contribui para a qualidade da educação superior e a formação de novos 

profissionais. Nesse sentido, em relação à qualidade da educação superior no Brasil, os 

docentes reconhecem a sua complexidade e apontam a necessidade constante de inovação e 

progresso. Sobre o assunto expressam que, “ainda é bastante deficitária e que o processo de 

melhoria é lento, pela grande expansão dos últimos anos falta qualificação aos professores e 

isso se reflete na qualidade do ensino. ” (PROFESSOR B). Reconhecem, ainda que: 

 

A Educação Superior em nosso país precisa de melhorias, de mais instituições sérias 

e preocupadas com o tripé ensino, pesquisa e extensão, com ética e 

comprometimento, com infraestrutura, com profissionais qualificados e 

competentes. (PROFESSOR A). 

 

 Ainda, tendo em vista, a realidade nacional da educação superior buscou-se saber 

como os docentes avaliam a Instituição em que atuam. Diante das respostas atribuídas à 

questão, constata-se que os docentes identificam que a Universidade está em constante 

processo de desenvolvimento e evolução, buscando, diariamente, a qualificação do seu 

trabalho, ocupando um lugar importante no âmbito regional, com um esforço contínuo em 

relação à melhoria da qualidade do ensino. Vale destacar algumas reflexões: 

  
A Instituição busca aprimorar constantemente, através do ensino, da pesquisa e da 

extensão[...]. É uma instituição que está crescendo e se desenvolvendo para auxiliar 

no desenvolvimento da nossa região, construindo profissionais e pessoas 

qualificadas. (PROFESSOR A). 

 

A Universidade tem buscado acompanhar todas as mudanças que vêm sendo 

implementadas em nível de Ensino Superior para alcançar a qualidade desejada 

expressa na sua missão. Os documentos da URI evidenciam isso. E na prática 

acredito que os docentes estão focados nesse comprometimento que a IES tem com 

a comunidade regional. (PROFESSOR D).  

 

Compreender a complexidade da docência universitária e reconhecer a função social 

da Universidade são pontos chave para a busca da qualidade que tanto se almeja. A 

Universidade tem a missão de cultivar o saber científico, mas também abre espaço para a 

formação humana e social dos sujeitos, pessoas e profissionais comprometidos com a 

sociedade. A docência universitária é complexa e isso se explica, também, por seu caráter 
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interativo, que envolve a construção do conhecimento, a aprendizagem e a formação. Esse 

caráter interativo configura a docência “[...] como uma prática social complexa carregada de 

conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas. ” (PIMENTA; ANASTASIOU, 

2002, p. 14). 

Mediante isso, buscou-se saber/construir, junto aos professores, a definição de um 

trabalho docente de qualidade, os quais afirmam que: 

 

 
A busca incessante pelo domínio do conteúdo e, também, pelas novas formas de 

construir o conhecimento junto aos acadêmicos. Além é claro da especialização e 

pela capacitação para desenvolver da melhor forma possível essa construção do 

conhecimento. Busca por novidades na área que se está trabalhando, sem esquecer a 

teoria de vanguarda. Enfim, um trabalho docente de qualidade passa muito por 

esforço e dedicação do professor em buscar novidades e de, junto aos alunos, ser 

eficiente em mostrar essas novidades. (PROFESSOR C). 

 

Um trabalho de qualidade se define com um profissional docente competente, que 

tenha conhecimentos, saberes, postura ética e construa um saber/fazer com didática e 

metodologias que “encontrem” seu aluno. Deve pesquisar sempre, buscar sempre, 

gostar do que faz e acreditar na educação. (PROFESSOR A). 

 

Pimenta (2005, p. 36) indica que “o professor é aquele que ensina, isto é, dispõe os 

conhecimentos aos alunos”, porém complementa que “muitas vezes está ali como uma 

concessão, como um favor, como uma forma de complementar salário, como um abnegado 

que vê no ensino uma forma de ajudar os outros, como um bico (p. 36)”. No entanto, o 

verdadeiro docente é aquele que constrói e assume a profissão, que planeja suas aulas, que 

pesquisa e reflete sobre suas ações e que mostra aos acadêmicos as diversas possibilidades 

que a profissão ensinada na graduação pode lhes trazer, bem como o sucesso e a realização 

profissional. Como disserta, Mantovani (p. 97, 2014): 

 

O educador deve ser o primeiro a proporcionar a si próprio e a seus alunos o 

diferencial tão necessário para que todos se comprometam com o aprendizado que 

está ocorrendo, em sala de aula. O aprendizado é uma via de mão dupla, tanto o 

aluno quanto o professor aprendem, quando o processo é participativo.  

 

A garantia da qualidade de ensino superior contempla diferentes fatores, dentre eles a 

infraestrutura, a organização didático-pedagógica e a formação docente. Para atuar no ensino 

superior é necessário que o docente tenha competências e habilidades específicas, tais como 

domínio do conteúdo, capacidade para se comunicar e de se fazer entender, domínio das 

tecnologias e diferentes metodologias, aprimorando, assim, cada vez mais, a sua prática em 

sala de aula. 



 

 
12 

Para isso, é fundamental construir diferentes saberes. Nesse sentido, uma das questões 

abordava a construção desses saberes para a docência. Diante disso, os docentes afirmam-nos 

que buscam aperfeiçoar esses saberes em diferentes leituras, participação em eventos, 

realizando pesquisa e extensão, refletindo sobre as aulas, na troca de conhecimento entre 

colegas de profissão. O relato de um professor evidencia essa construção, quando diz que 

“além da inspiração naqueles que foram meus professores, tanto na graduação como na Pós, 

busquei aperfeiçoar-me com estudos sobre o tema e também na troca de experiências com 

colegas que estão na docência há mais tempo.” (PROFESSOR C).  

 Os docentes, sujeitos da pesquisa, quando questionados sobre as dificuldades 

encontradas em sua prática docente e quais aspectos consideram mais conflitante na relação 

com os alunos, são enfáticos ao dizer que: 

 
Sempre precisamos melhorar, aprimorar, crescer, mas com a formação que possuo 

consigo identificar as dificuldades do fazer cotidiano e busco refletir e melhorar. Na 

atualidade, o que está conflitante é a questão do uso da tecnologia, que muitas vezes 

o aluno não consegue se desvincular de situações, para estudar, para ler, para 

pesquisar. (PROFESSOR A).  

 

Evidenciam, ainda, que uma das maiores dificuldades é mobilizar, incentivar os alunos 

pela busca do conhecimento. Como afirmam os docentes: “sinto dificuldade em fazer os 

alunos entenderem a importância de ler mais, estudar teoria e que uma universidade tem 

muitos trabalhos. ” (PROFESSOR B). 

 As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas geram consequências na docência e, 

principalmente, na sala de aula, o que exige, entre outras questões, considerar a complexidade 

em que se relacionam, diferentes interesses, expectativas e influências na docência 

universitária, na formação do docente e na qualidade do ensino. 

Para finalizar, o questionário abre espaço para que os docentes possam destacar alguns 

aspectos que julgam importante na sua prática. Em seus comentários, afirmam que “ser 

docente é acreditar no humano para poder construir com esse humano! E a prática docente é 

uma relação entre conhecimento científico e humanidade.” (PROFESSOR A). Ainda, 

reconhecem que a profissão docente exige aperfeiçoamento contínuo, a resposta do Professor 

D, evidencia a afirmativa, quando nos diz “penso que nós professores do ensino superior 

temos que estar atentos e acompanhar a evolução. Devemos conhecer novas metodologias 

para despertar no nosso aluno a criticidade e ajudá-lo a ser um cidadão empreendedor.” 

Esse cenário aponta que, para o exercício profissional da docência universitária, além 

dos conteúdos específicos e pedagógicos, faz-se necessário abranger os conhecimentos de 

base que contemplam a relação entre ensino e aprendizagem. De igual forma, a 
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responsabilidade política e social do docente universitário contempla questões ético-morais 

em relação à formação do cidadão. 

 

CONCLUSÃO 

 

A docência universitária é uma atividade profissional complexa, que requer formação 

específica. No entanto, ao mesmo tempo que se apresenta tal afirmativa, surgem novos 

questionamentos, assim como nos remete Imbernón (p. 95, 2012), “Qual é a parte substantiva 

da profissão universitária? A pesquisa? A docência? A gestão? Tudo?”. Considerando as 

palavras do autor, é possível refletir, sobre a pluralidade de saberes que envolvem a profissão.  

A formação em programas de stricto sensu, os quais habilitam atuar como docente 

universitário, nem sempre oferece disciplinas que possibilitam o debate, a reflexão e a 

construção de saberes didático-pedagógicos ou o contato direto com a docência. Como 

apresentado no referencial teórico são saberes de segunda ordem, destacando, apenas, os 

saberes específicos de determinada área de formação.  

Destacamos que, além dos conhecimentos específicos, o professor universitário 

precisa desenvolver a capacidade de comunicar-se e se fazer entender, desenvolver aulas em 

conjunto com os seus alunos, ou seja, propiciar um ambiente em que o aluno tenha ativa 

participação. Para tanto, precisa ter domínio dos conteúdos da sua disciplina, ter um bom 

relacionamento com seus alunos e, sobretudo, saberes didático-pedagógicos que possibilitam 

o processo de ensino e aprendizagem. Ainda, para o exercício da docência universitária, são 

necessários os saberes da experiência, da ciência e os saberes didático-pedagógicos. 

(TARDIF, 2000).  

Mediante o exposto, no que se refere aos saberes que constituem a formação do 

docente universitário, vale destacar a importância da formação continuada com vistas ao 

desenvolvimento de aulas atualizadas, com metodologias inovadoras, propiciando aos alunos 

a aprendizagem e a construção crítica e atualizada de seus conhecimentos.  

O papel do docente universitário sempre foi desafiador e, cada vez mais, depara-se 

com novas questões as quais exigem novos posicionamentos, conhecimentos, formação e 

reflexões para que o ensino e a aprendizagem sejam de qualidade. Uma formação que 

contemple diferentes saberes, sem dúvida, propiciará aos professores universitários suporte 

metodológico, fundamentação teórica e alternativas práticas para a melhoria da qualidade da 

docência universitária. 
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Destaca-se que a docência universitária é uma atividade complexa, do ponto de vista 

político, social, intelectual, psicológico e pedagógico, cujos saberes e competências 

imprescindíveis ao seu exercício a configuram como um campo específico de intervenção 

profissional. Dessa forma, como acontece com as demais profissões, não podem ser 

adquiridos por imitação, e, sim, mediante uma formação específica e consistente. Não há um 

modelo de formação, a profissionalidade docente é um espaço em aberto, é um processo 

contínuo de busca do novo e da construção do saber.  
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