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Programas de pós-graduação em educação 
e a formação de professor universitário na 
perspectiva dos egressos

na sistematização das contribuições dos egressos dos progra-
mas foram levados em conta os seguintes aspectos: as motivações 
para escolha do programa; as principais aprendizagens e reper-
cussão na atuação docente dos egressos; a formação do professor 
universitário; a regulamentação da docência universitária.

As motivações dos egressos em relação aos programas 
de pós-graduação em educação

a motivação dos participantes para fazer a pós-graduação 
stricto sensu tem, principalmente, natureza pragmática. Com efeito, 
para a maioria, que ao iniciar o mestrado não atuava no ensino 
superior, a motivação era adquirir o passaporte para o ingresso 
no magistério desse nível de ensino, considerando as exigências 
da lei 9.394/96. Para a minoria, que atuava como docente univer-
sitário, a motivação era progredir na carreira. 
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a opção por programas de pós-graduação stricto sensu em 
educação, e não em programas de seus respectivos campos da 
graduação, parece ser explicada pelo fato de que, dos sete egressos, 
todos atuavam na área de educação, cinco, na educação básica, e 
dois, em uma universidade pública. 

A expectativa de adquirir saberes e competências específicos 
da docência universitária, na fala dos dois participantes que já a 
exerciam, foi evocada em segundo lugar. Cabe destacar que um 
deles justificou essa expectativa por considerar a docência univer-
sitária como uma atividade complexa, cujo exercício pressupõe 
o entendimento dos processos formativos, e a importância do 
professor na constituição dos sujeitos envolvidos no processo. 
todavia, mesmo esses participantes tomaram como objetos de 
pesquisa aspectos relacionados à escola básica. 

a opção por objetos de pesquisa não vinculados à docência 
universitária poderia ser explicada pelo fato de que os programas 
de educação, em estudo, não contemplam a pedagogia universi-
tária como linha de pesquisa. entretanto, o não-reconhecimento 
da pós-graduação stricto sensu como espaço para a construção dos 
saberes da docência universitária pode também estar relacionado 
à representação, dominante, de que, para ser professor, é suficiente 
ter o domínio dos conteúdos específicos da área de conhecimento, 
o dom da oratória e a competência como pesquisador. É natural, 
então, que a pós-graduação tenha como foco a formação do pes-
quisador e que não exista um espaço destinado à formação para 
a docência universitária.

essa hipótese parece ganhar força quando, espontaneamente 
e de forma unânime, os participantes afirmaram que, no que tange 
à sua ação docente e à condição de professor, a experiência no 
Programa de Pós-Graduação em educação (PPGe) representou, 
além da possibilidade de ascensão profissional e financeira, ama-
durecimento intelectual, maior embasamento para o exercício da 
prática educativa, ressignificação das suas práticas na educação 
básica. 
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Principais aprendizagens nos programas e repercussão 
na atuação docente na educação superior dos egressos

os egressos, por unanimidade, expressaram que as princi-
pais aprendizagens adquiridas nos programas de pós-graduação 
em educação foram realizar pesquisa e publicar seus resultados. 
assim, quando interrogados sobre os aspectos em que se sentem 
mais aptos, a partir dessa formação, apontam:

- [...] realizar pesquisa, elaborar relatórios, 
lecionar. o mestrado me permite hoje a segu-
rança necessária para desenvolver pesquisa 
em diversos âmbitos; estou apta a continuar 
meu trabalho como professora-pesquisado-
ra e pessoa humana; diria que (o principal 
objetivo do programa) formar o professor 
pesquisador... ou o educador pesquisador, 
mas a pesquisa fortemente imbuída de uma 
prática autônoma. Acredito que o mestrado 
foi mais importante na formação de pesqui-
sadora.

É pertinente destacar que os participantes não verbalizaram 
a contribuição dessa formação para a implementação da pesquisa 
no exercício da docência. essa lacuna pode indicar a naturali-
zação da pós-graduação como o espaço próprio da realização 
de pesquisa e, portanto, da implementação, na universidade, do 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
essa situação de separação organizacional entre produção e con-
sumo de conhecimento na vida da universidade, que tende a se 
configurar na prática a partir da criação da pós-graduação stricto 
sensu no Brasil, na década de 1960, como indica Paoli (1988), con-
corre para a transformação da graduação em lugar de consumo 
de conhecimento, e a pós-graduação, em espaço de produção de 
conhecimento. todavia, acrescenta o autor, essa separação entre 
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produção e consumo, entre pesquisa e ensino, se verifica, também, 
no interior da própria pós-graduação na medida em que 

[...] a estrutura dos programas, sendo articulada 
na obrigatoriedade do cumprimento de créditos 
relativos às disciplinas, tem criado, muitas vezes, 
um percurso onde as atividades relacionadas à 
pesquisa para a produção da tese ou dissertação 
ficam coibidas ou penalizadas durante o período 
dedicado à ‘integralização’ de  créditos de cursos. 
(Paoli, 1988, p. 33) 

além de aprender a pesquisar, os participantes revelaram 
ter conquistado maior aprofundamento teórico sobre seus objetos 
de pesquisa, o que repercutiu na melhoria da capacidade de dar 
aula:

- o grande ganho foi na área objeto de estudo; 
o Mestrado contribuiu no aprofundamento 
como professor do ensino superior, principal-
mente, nas questões que estudei; o mestrado 
possibilitou um aprofundamento na área de 
Psicologia sócio-histórica [...] estou mais 
segura para trabalhar os conteúdos; apren-
demos a buscar o conhecimento. Quando 
voltei do mestrado sentia necessidade de ler 
mais para preparar minhas aulas.

esse aspecto bastante valorizado pelos participantes susci-
ta uma reflexão. Se o domínio de conteúdos específicos é parte 
indispensável do arsenal de que precisa o docente universitário 
para assegurar que seu ensino seja capaz de engendrar aprendi-
zagens nos estudantes, ele não é suficiente. Para que o professor 
da educação superior contribua para a construção do saber pelo 
estudante, é preciso que ele próprio domine, também, uma gama 
de saberes, entre os quais, os saberes pedagógicos. essa perspecti-
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va vai emergindo lentamente quando os egressos são provocados 
a falar sobre outros saberes necessários à docência universitária.

alguns egressos testemunharam a realização de aprendiza-
gens que incidiram diretamente na sua forma de desenvolver a 
docência:

- o mestrado abre seu campo de atuação, 
você passa a ter um olhar investigativo so-
bre as coisas, isto na educação é importante, 
para fazer o aluno questionar, criar, ver o que 
está por trás das coisas; Passei a dar mais 
voz ao estudante [...] apesar das carências, o 
mestrado proporcionou maior embasamento 
para minha prática pedagógica, pois provo-
cou muitos desafios, entramos no lugar do 
aluno, e passamos a questionar nossa prática 
como professor; Mudei a forma de planejar a 
sala de aula... antes o planejamento era muito 
extenso [...] depois do mestrado, ficou mais 
racional, mais focado na ementa, na realidade 
da região e do curso, possibilitando maior 
aprofundamento dos conteúdos trabalhados; 
o mestrado ajudou a desenvolver a capaci-
dade de argumentar.

esses depoimentos evidenciam que os programas de pós-
graduação em educação contribuíram, de alguma forma, para a 
melhoria da docência dos participantes e que a investigação, o 
questionamento, a articulação teoria e prática são elementos im-
portantes do currículo voltado intencionalmente para a formação 
do docente da educação superior.

outras aprendizagens, decorrentes da formação vivida na 
pós-graduação em educação, foram referidas por apenas um 
participante, tais como: uma melhor compreensão da educação 
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superior, em especial no que tange à trilogia ensino, pesquisa e 
extensão, repercutindo em maior compromisso com a universi-
dade; a ampliação da visão acerca do valor da educação como 
instrumento de transformação social; e a descoberta de que a 
graduação, apesar da ação de alguns professores mais críticos, 
tem sido muito tradicional e voltada para o adestramento. embora 
minoritárias, essas proposições são muito significativas para o 
entendimento do papel da pós-graduação stricto sensu na for-
mação do professor universitário. indubitavelmente, a docência 
universitária pressupõe o conhecimento e a reflexão crítica sobre a 
universidade, seu papel histórico e social, os princípios que regem 
ou deveriam reger seu funcionamento, sua relação com o contexto 
social e com o mercado.  ademais, possibilitar uma análise crítica, 
ainda que superficial, do ensino na graduação e da contribuição 
da educação no processo de transformação da sociedade é parte 
do processo de formação desse professor.

A formação do professor universitário na perspectiva 
dos egressos

aprender a fazer pesquisa, principal conquista da experiência 
vivenciada, tem efetivamente um sentido especial na formação do 
professor universitário. Contudo, como registram diversos autores 
(CUnha, 2006; MarCelo GarCia, 1999), essa formação não 
contempla toda a complexidade da docência do ensino superior. 
imbuídos dessa compreensão, estimulamos os participantes a 
expressar suas concepções acerca da formação do docente da 
educação superior. É relevante registrar o estranhamento de al-
guns frente a essa temática e a informação de que nunca haviam 
pensado sobre tal questão. essa manifestação, aliada ao fato de que 
nenhum participante fez referência à formação inicial específica 
para a docência universitária, revela a falta de uma cultura, no 
interior da universidade, de formação desse professor e a tradição 
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de escassa reflexão sobre a sua profissionalização, na medida em 
que esta remete a uma formação específica de alto nível. 

a graduação é, naturalmente, assumida como a condição mí-
nima necessária para ingresso no ensino superior, sendo sugerido 
por um participante que ela passe a se preocupar, também, com a 
formação para a docência universitária, com a justificativa de que 
“- a tarefa de professor é semelhante independente do nível, o que 
vai mudar são as atribuições. É necessário aprender a ser profes-
sor tanto para o 2º grau quanto para o 3º.” nessa perspectiva, os 
estudos de pós-graduação se configurariam como uma formação 
continuada: “-Para ser professor do ensino superior tem que ter 
graduação, mas não pode parar, tem que ter formação continua-
da.” o mestrado, pensado como espaço de formação do professor 
da educação superior, deveria incluir a pedagogia universitária 
na visão de outro participante e “- [...]deveria contemplar o con-
ceitual, mas seguir o modelo das bonecas russas. Uma formação 
que estimulasse as pessoas a pensar e atuar na sala de aula. ter 
a sala de aula como objeto de reflexão e estudo.” Entretanto, não 
emergiram sugestões de criação, nos programas, de linhas de 
pesquisa relacionadas à docência universitária.

a formação continuada aparece, também, nos moldes de 
iniciativas não formais. assim, alguns participantes propuseram 
que essa formação, posterior à graduação, deveria ser uma espécie 
de formação em exercício: 

- [...] no convívio com outros profissionais 
dispostos a compreender e a atuar na for-
mação de pessoas [...] Um lugar criado pelos 
sujeitos do próprio lugar [...] esta formação 
tem que ser na faculdade de educação, a 
não ser que a física pensasse a formação do 
professor de física; em núcleos de pesquisa e 
centro de formação do docente, pois o profes-
sor está preparado na área de sua formação 

Formação do professor.indd   65 19/5/2010   09:19:12



66  Formação do professor K

(engenharia etc.). esse centro é para dar uma 
formação contínua, algumas universidades 
têm, mas acaba. 

a formação, a partir de iniciativas não formais, concebida pe-
los respondentes, se aproxima da perspectiva do desenvolvimento 
profissional, entendido como conjunto de ações sistemáticas, 
pessoais ou institucionais, que visam ao aperfeiçoamento dos 
conhecimentos, das práticas docentes e atitudes dos professores 
como profissionais, a partir de seu efetivo engajamento. Implica 
uma disposição interna e uma postura do professor de busca 
permanente de crescimento pessoal e profissional e de reflexão in-
dividual e coletiva sobre suas próprias práticas, como docente.

Interessante notar que a reflexão e a crítica sistemáticas, entre 
os pares, e o desenvolvimento de projetos de investigação-ação 
sobre a própria prática de ensino, no interior dos departamen-
tos e faculdades, não aparecem como experiências de formação 
continuada. essas iniciativas, valorizadas por muitos estudos, 
pressupõem que os departamentos propiciem um clima de re-
flexão coletiva sobre a prática docente e de apoio mútuo entre 
os professores visando à melhoria da qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem.

em especial nos programas de pós-graduação stricto sensu, os 
participantes consideraram que devem ser contemplados conte-
údos referentes a didática, métodos e técnicas de ensino, práticas 
avaliativas, projeto pedagógico, embasamento filosófico e as bases 
teóricas e metodológicas da pesquisa. esses conteúdos revelam 
que os participantes, estimulados a refletir sobre a formação da 
docência universitária, passaram a identificar saberes docentes 
específicos, que não têm sido contemplados em nenhum espaço 
formativo. 

a ética foi sugerida como conteúdo da formação do professor 
universitário por apenas dois participantes. tal fato pode indicar 
a ausência dessa temática na experiência vivenciada, importante 
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tanto na prática da pesquisa quanto no exercício da docência 
universitária, principalmente se considerar que a docência é res-
ponsável pela formação de todos os outros profissionais. Incluir a 
ética profissional como componente da formação do professor uni-
versitário é compreendê-la não como algo dado, fruto do processo 
de socialização da pessoa do professor, mas, sim, como resultado 
de uma construção, baseada, essencialmente, na reflexão, na crítica 
e na confrontação de pontos de vista diferentes acerca de situa-
ções problemáticas significativas da prática profissional e de sua 
repercussão no contexto institucional, cultural, social e psicológico 
em que estão inseridas. (desaUlniers et al., 2003)

só uma confrontação, na experiência, do sentido 
profundo de sua prática numa relação profissional 
particular poderá fazer emergir o questionamento 
sobre esta moral comum ou o temor às sanções. 
assim, a tomada de consciência do sentido de sua 
prática, do ideal profissional e dos valores profis-
sionais poderá se efetuar pelo reposicionamento 
do ‘sujeito’ numa relação profissional que implica 
um outro ‘sujeito’. (desaUlniers et al., 2003, 
p. 210 - 211, tradução nossa)6

Considerando que as lacunas também são reveladoras 
das representações, cabe destacar que determinados saberes e 
competências político-pedagógicos não foram referidos pelos par-
ticipantes, tais como: aqueles relacionados ao contexto da prática 
pedagógica e do papel social da universidade e das políticas que 
envolvem essa instituição; a compreensão do contexto cultural e 
sócio-histórico dos estudantes que concorre para a construção do 
conhecimento articulada de forma autobiográfica; a ambiência 

6 Seule une confrontation dans l’expérience du sens profond de sa pratique dans une relation 
professionnelle particulière pourra faire émerger le questionnement sur cette morale commune 
ou la crainte des sanctions. C’est alors que la prise en compte du sens de sa pratique, de l’idéal 
professionnel et des valeurs professionnelles pourra s’effectuer par le repositionnement du ‘sujet’  
dans une relation professionnelle impliquant un autre ‘sujet’
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da aprendizagem, em especial, o conhecimento das condições de 
aprendizagem de pessoas adultas.

no que concerne às condições de aprendizagem de pessoas 
adultas, um respondente enfatizou a importância da sua experi-
ência de docente na educação básica como preparação para o seu 
exercício na educação superior: 

- aprendi a ser professora, a dar aula no 
curso de magistério. o curso de magistério 
foi extremamente útil para atuar no 3º grau 
(fala da estrutura da aula: motivação, aula 
propriamente dita e culminância). no 3º 
grau continuo a fazer a mesma coisa. o que 
tem a mais é a capacidade de argumentação. 
A licenciatura que fiz não ensina a pessoa 
a ser professor, estava mais voltada para a 
pesquisa que para a sala de aula [...] na uni-
versidade deveriam formar para a autonomia 
intelectual, de pensamento [...] tento fazer 
isso, trabalhar a reflexão, mas não sinto que 
o ensino superior está voltado para isso, tem 
muita condução, pedagogia bancária [...] no 
ensino universitário devemos não só ter aces-
so a conteúdos, mas aprender a aplicá-los [...] 
talvez devamos ter o foco no ensino, mas 
um ensino voltado para a pesquisa, para a 
indagação, construção de hipóteses etc. [...] 
o ensino superior é complexo, esta comple-
xidade está em ter que dominar o conteúdo 
e saber transmitir este conteúdo [...] a tarefa 
de professor é semelhante, independente do 
nível, o que vai mudar são as atribuições.

O caráter interativo do trabalho docente e os desafios que 
ele engendra, também, não foram referidos nos depoimentos dos 
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egressos, como elemento a ser considerado na formação do pro-
fessor universitário. esse aspecto, cada vez mais, é enfatizado nos 
estudos, por exemplo, de Altet (2001), quando afirma que o pro-
fessor é um profissional da interação das significações partilhadas, 
ou seja, seu trabalho configura-se como uma vivência interativa, 
complexa e incerta, que requer uma série de tomadas de decisões 
imediatas, uma mobilização dos conhecimentos durante a ação 
e possíveis ajustes das ações previstas, de modo a adaptá-las a 
determinada classe ou a determinado tipo de estudantes (função 
didática e pedagógica). 

alguns participantes avançaram ao propor que a formação 
do professor universitário deveria incluir atividades que inte-
grassem teoria e prática, cujo eixo seria a reflexão sobre a própria 
prática docente, na perspectiva de ampliação da sua capacidade 
de formar

- [...] indivíduos autônomos, criativos, so-
lidários, que buscam, na ciência, na arte e 
na cultura, de modo geral, formas para 
compreender a si mesmos e ao mundo, com-
partilhando sentidos e construindo outros, 
sempre com vista à melhoria da qualidade de 
vida, como sugere um dos participantes. 

a inclusão de atividades que articulem teoria e prática na for-
mação do docente universitário é justificada pela ideia de que 

- não pode ser uma formação iluminista que 
dá ênfase aos conceitos. Refletir o exercício da 
prática. se pensarmos em um currículo, ele 
deve garantir que o professor tenha espaço 
de encontro com seus pares (por exemplo, 
os de física) e com os outros (em educação), 
seminários sobre as experiências em grupos 
pequenos e grandes; a teoria é fundamental, 
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subsidia o profissional [...] Se o mestrando 
já tem uma vivência em sala de aula (seja 
no ensino médio ou fundamental), talvez 
pudesse ter um ciclo de debates para que a 
prática pudesse ser avaliada. Para quem não 
tem essa vivência teria que pensar como fa-
zer; o mestrado também deveria ter uma ou 
duas disciplinas e atividades voltadas para 
a metodologia do ensino superior para que 
a gente não reproduza os vícios da gradua-
ção. no dia a dia (do ensino) a gente não tem 
espaço para a discussão sobre as práticas e 
sobre a avaliação.

No processo de reflexão sobre a formação mais adequada ao 
professor universitário, emergiram críticas à formação vivenciada, 
que não foram referidas nas respostas escritas, em especial no que 
tange à metodologia do ensino superior, considerando que era um 
mestrado em educação, como atestam os depoimentos: 

- A sensação é que o ensino não foi suficiente 
para a gente ser de fato professor competente 
na sala de aula. saí com muitas carências. de-
siludida um pouco com a área de educação. 
Os próprios profissionais que deveriam estar 
preparados para colocar em prática as teorias 
não conseguiam fazer isso.

- a utilização excessiva de seminários cujo 
formato esvaziava a aula, só ficava quem ia 
apresentar, quem ia avaliar e alguns poucos 
interessados no assunto. as aulas que tinham 
leitura coletiva eram mais participativas. 
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- Faltou colocar todos nós em sala de aula 
no magistério superior e acompanhar nossa 
atuação.

Essas reflexões remetem à ideia defendida por diversos au-
tores sobre a necessidade do isomorfismo, em outros termos, 
da congruência entre a formação profissional do professor e a 
formação que se espera que ele proporcione aos estudantes uni-
versitários. 

A regulamentação da docência universitária 

a formação do docente universitário, objeto deste estudo, re-
mete à reflexão sobre a constituição de sua identidade profissional 
e, consequentemente, à regulamentação da docência universitária 
como profissão. Essa regulamentação pressupõe a formulação de 
elementos compartilhados na perspectiva de um ideal de prática 
profissional entendida como uma relação intersubjetiva. Esse ideal 
de prática profissional, no dizer de Desaulniers e outros (2003), é 
um horizonte de sentido que se redefine à luz das novas experiên-
cias das práticas, da transformação dos contextos institucionais e 
das pessoas que participam de sua definição e segundo a cultura 
na qual essas transformações se inscrevem. Implica a definição de 
normas a serem seguidas pelos profissionais e pelas instituições, 
com intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados por 
esses profissionais e as condições essenciais para que essa quali-
dade seja assegurada. A regulamentação profissional interessa, ao 
mesmo tempo, aos profissionais, às instituições onde eles atuam e 
aos usuários dos serviços, no nosso caso, a população estudantil, 
que busca, na universidade, uma sólida formação profissional que 
habilite a sua inserção no mundo do trabalho.

os participantes do nosso estudo parecem comungar com 
essa perspectiva quando assumem que a regulamentação possi-
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bilita ganhos para os professores (valorização e reconhecimento 
social) e para os estudantes (qualidade na sua formação). 

Consideram que essa regulamentação deve contemplar 
aspectos como: formação, proporcionando, aos professores uni-
versitários, o domínio de conteúdos essenciais à prática docente; 
aperfeiçoamento do processo seletivo desenvolvido pelas univer-
sidades públicas (relacionamento das disciplinas que pode ensinar 
com a graduação ou com a pós-graduação); direitos trabalhistas 
(no caso das instituições privadas) e direitos e deveres (no caso das 
instituições públicas, combate ao corporativismo etc.); definição de 
carga horária para ensino, pesquisa e extensão; plano de carreira; 
melhoria salarial.

a ética não aparece no rol de aspectos propostos para a re-
gulamentação da profissão docente universitário, entretanto cabe 
destacar que, como registram desaulniers e outros (2003), a exi-
gência ética está no centro de toda relação de serviço, na medida 
em que uma pessoa pode tirar algum proveito indevido de outra 
ou, ainda, negar-lhe a realização de seus projetos. a prática do 
profissional professor universitário, como toda relação de serviço, 
é, essencialmente, relacional e intersubjetiva, o que implica a pre-
sença de conflitos de interesse, visões distintas sobre a qualidade 
do serviço, consequências sobre o outro etc. a exigência ética se 
configura como mais importante ainda quando se considera que 
essa relação intersubjetiva subentende, da parte do profissional, 
um compromisso de ajuda. Nesse sentido, o profissionalismo e a 
exigência ética passam a ser expressões sinônimas nas relações de 
serviço estabelecidas no interior das instituições educativas. 

A construção de uma identidade profissional para o docente 
universitário pressupõe, no entender dos participantes, uma re-
gulamentação que, para um deles, tem um papel relativo:

- Não creio em mudanças significativas e ne-
cessárias à sobrevivência da espécie humana 
por decretos. no entanto, acredito na força 
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do coletivo movido pelo encontro de desejos. 
sujeitos desejantes podem implementar as 
mudanças necessárias. e como nascem os de-
sejos? o processo de formação de qualquer 
profissional se dá em todas as instâncias. A 
consciência da importância de seu trabalho, 
entender o movimento, a reflexão sobre a 
própria prática.

esse depoimento remete a dois aspectos: 1) a regulamentação 
de uma nova identidade profissional dos professores universitários 
não pode se efetivar por decreto, ela pressupõe uma construção e 
reconstrução individual e coletiva e 2) A identidade profissional 
dos professores implica uma reflexão permanente sobre a prática. 
analisando o primeiro aspecto, é interessante notar que, no con-
texto das profissões liberais clássicas, a identidade profissional 
era definida por adesão, pelo pertencimento a um grupo, a uma 
corporação com poder de supervisionar e punir as práticas con-
sideradas inadequadas e desviantes do código estabelecido. no 
novo contexto social, marcado pelo crescimento da economia de 
serviços, a partir da implantação do estado-de-Bem-estar-social, 
no qual os profissionais, em sua maioria, passaram a atuar em 
empresas privadas ou instituições públicas para prestar seus ser-
viços à coletividade, é fundamental que a identidade profissional 
seja co-construída. 

entretanto, para coconstruir a identidade, é ne-
cessário haver um espaço de diálogo no qual 
uma prática pode ser questionada, aperfeiçoada e 
tornar-se uma prática significativa compartilhada. 
Com efeito, não é suficiente se inscrever numa 
ordem/associação profissional nem ocupar um 
emprego em uma instituição para que o sentido 
compartilhado seja adquirido. o espaço dialógi-
co permite co-construir a identidade profissional 
ou institucional na qual é incorporado o sentido 
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da prática. (desaUlniers et al., 2003, p. 195, 
tradução nossa)7

Em síntese, a identidade profissional do professor universitá-
rio não pode se estabelecer de forma unilateral nem por decreto, 
como enfatiza o participante. Pressupõe uma co-construção no 
contexto das instituições universitárias visando a uma aproxima-
ção entre a identidade profissional e a identidade institucional, 
pois quanto menor for a distância entre essas duas identidades, 
maior é a chance de se assegurar um trabalho de qualidade. as-
sumir a identidade profissional implica, portanto, a integração 
dos valores pessoais, organizacionais e sociais. (desaUlniers 
et al., 2003)

o segundo aspecto emergente da fala desse participante de 
que a identidade profissional dos professores implica uma reflexão 
permanente sobre a prática é muito significativo, pois a identidade 
profissional se expressa na prática das pessoas, em outros termos, 
dos profissionais na condição de sujeitos concretos, individuais. 
A identidade profissional só funciona como baliza das práticas 
dos professores universitários se fizer sentido para cada “sujeito” 
profissional, o que significa dizer que a apropriação individual 
do sentido da sua prática, do papel social da instituição, da cons-
ciência do seu pertencimento é condição para que o “sujeito” se 
engaje conscientemente em práticas coletivas e contribua para 
a reconstrução permanente das normas que regulamentariam a 
profissão docente. Nesse sentido, como sugerem Desaulniers e 
outros (2003), diferentemente dos modos tradicionais de profis-
sionalização, baseados na fusão ao grupo, o profissionalismo de 
serviço, no qual se inserem os docentes universitários, repousa, 
hoje, sobre o engajamento do profissional como sujeito. Assim, 
para que a “deontologia regulamentada” não funcione como mais 
7 Cependant, pour co-construire l’identité, il est nécessaire d’avoir un espace de dialogue dans lequel 
une pratique peut être remise en question, precisée et devenir une pratique significative partagée. 
En effet, il ne suffit plus de s’inscrire dans un ordre professionnel ni d’occuper un emploi dans une 
institution pour que le sens partagé soit un acquis. L’espace dialogique permet de co-construire 
l’identité professionnelle ou institutionnelle dans laquelle est incorporé le sens de la pratique.
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uma imposição do “nós” sobre o “eu”, é fundamental a reflexão 
sobre a prática.  

A reflexão sobre a prática, imprescindível para o engajamento 
consciente e protagonista do professor à deontologia regulamen-
tada de uma identidade profissional do docente universitário, 
como sinalizado anteriormente, não implica o seu isolamento.  
ao contrário, se nutre da relação dialógica com seus pares num 
processo de interpretação das normas num contexto social parti-
cular. assim, quanto mais os docentes co-constroem os sentidos 
da sua profissão mais desenvolvem a reflexão subjetiva sobre sua 
prática, e vice-versa.

a análise do rico material oferecido pelos participantes re-
lacionado à vivência no interior do Programa de Pós-Graduação 
em educação coloca em relevo que esses programas não vêm 
assumindo, na prática, como parte dos seus objetivos, a formação 
do docente universitário. Focalizam, em contrapartida, a formação 
do pesquisador do campo educacional, em especial, da educação 
básica.

a experiência vivenciada pelos pós-graduandos com a in-
vestigação e a inter-relação entre teoria e prática contribuiu para 
ressignificar, em algum nível, as suas práticas educativas. Entretan-
to, a complexidade da docência universitária segue despercebida, 
o que naturalmente tem implicações diversas para a valorização 
do professor universitário que não atua nos programas de pós-
graduação e desenvolve pesquisas e para os estudantes, futuros 
profissionais. Como os professores-coordenadores desses pro-
gramas se posicionam sobre essas reflexões é o que veremos no 
capítulo seguinte.
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