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Reflexões e dilemas sobre a formação do docente 
da educação superior

o estudo empreendido nos permitiu concluir que a docência 
universitária, na representação dos interlocutores, ainda é um cam-
po de conhecimento cuja complexidade e especificidade são pouco 
reconhecidas. o ensino não se instala como uma atividade que pos-
sui e exige saberes próprios, porquanto fica subsumido à pesquisa. 
os coordenadores dos programas reconhecem a competência 
de pesquisar como principal atributo do docente universitário, 
por considerarem que a pesquisa é um meio fundamental para 
desenvolver, nos estudantes, o questionamento, a reflexão crítica 
e a problematização na perspectiva da formação da autonomia. 
Mas focaram, com pouca ênfase, as especificidades da docência, 
incluindo o como desenvolver as habilidades investigativas em 
classes com os estudantes.

assim, a competência para realizar o ensino com pesquisa na 
universidade, para a maioria dos coordenadores, parece ser uma 
decorrência natural do ensino para pesquisa (Paoli, 1988), ou 
seja, da formação do docente como pesquisador. essa compreensão 
é assumida também, embora com menos ênfase, pelos egressos 
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dos Programas quando valorizam as aprendizagens da pesquisa 
que adquiriram no percurso da pós-graduação. salientaram a 
repercussão dessa aprendizagem na sua forma de ensinar, tra-
duzida na capacidade de provocar a reflexão e o questionamento 
do estudante, sem fazer referência ao aprendizado de ensinar 
com pesquisa na sua sala de aula da graduação. Certamente essa 
percepção decorre da ênfase dada à pesquisa como central na 
modalidade de formação pós-graduada e ao silenciamento sobre 
os saberes da docência.

Conforme Paoli (1988), o ensino com pesquisa e o ensino para 
pesquisa, embora tenham elementos comuns, não são a mesma 
coisa. o ensino com pesquisa constitui-se em uma proposta de 
trabalho educativo que toma os pressupostos investigativos como 
base do ensinar e do aprender. Contrapõe-se ao ensino livresco, 
baseado na transmissão de verdades estabelecidas. Possibilita a 
construção de atitudes e práticas científicas, a valorização da dúvi-
da e da crítica, o desenvolvimento da capacidade de discernimento, 
da percepção aguçada para lidar com o conhecimento e da habi-
lidade de expressão, argumentação e de escrita. Procura formar o 
sujeito cognoscente, capaz de interpretar e intervir no seu campo 
profissional de forma efetiva e com autonomia intelectual.

o ensino para a pesquisa, desenvolvido nos cursos de pós-
graduação stricto sensu, visa à produção de um conhecimento ou 
interpretação original, envolve um razoável domínio das pesquisas 
já desenvolvidas acerca do objeto em estudo, bem como das teo-
rias e modelos concernentes aos conceitos que lhe são inerentes. 
Pressupõe rigor no levantamento, organização e interpretação dos 
dados, em consonância com os critérios das diferentes comunida-
des científicas. Visa formar o pesquisador.
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a visão de que a pesquisa tem, necessariamente, uma reper-
cussão positiva na docência, conforme indicam diversos estudos 
(healeY, 2008; hUGhes, 2008; sCott, 2008), é bastante ge-
neralizada, a despeito da inexistência de dados empíricos que a 
confirmem.  Ao que tudo indica, a competência para pesquisar não 
se traduz de forma espontânea e automática no ensino, pois, além 
de essas atividades dependerem de um conjunto de circunstâncias 
e fatores, como incentivos institucionais, condições de tempo, 
espaço, recursos, equipamentos e, ainda, das idiossincrasias dos 
profissionais que desenvolvem essas atividades (PAOLI, 1988), 
elas possuem naturezas distintas. em geral,

[...] o objetivo prioritário da investigação é formular 
perguntas e gerar novos conhecimentos. enquanto, 
em contrapartida, os estudantes dedicam grande 
parte de seu tempo a responder perguntas e con-
solidar conhecimentos aceitos. (shore et al., 1990 
apud hUGhes, 2008, p. 32, tradução nossa)8

Uma relação consistente, eficaz e direcionada para a formação 
de profissionais investigativos, críticos, transformadores, entre as 
atividades de ensino e pesquisa, pressupõe um amplo e profundo 
debate acerca da concepção de ensino predominante na universida-
de, que é aquela baseada na transmissão disciplinar e fragmentada 
de conhecimentos consolidados. a aprendizagem do estudante, 
entendida como construção do saber que lhe é próprio, se constitui 
no elo capaz de tornar mais natural essa relação e se estabelece 
como uma ponte indispensável para a implementação do ensino 
com pesquisa na graduação. Corroborando com essa compreensão, 
percebe-se a posição de muitos autores que afirmam que 

[...] a docência e a investigação apresentam uma 
correlação na medida em que estão relacionadas, 

8 [...] el objetivo prioritario  de la investigación es formular preguntas y generar nuevos conocimientos. 
En cambio, los estudiantes dedican gran parte de su tiempo a responder preguntas y consolidar 
conocimientos aceptados.
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isto é, quando o que se relaciona são dois aspectos 
da mesma atividade: a aprendizagem.(BreW ; 
BoUd, 1995 apud hUGhes, 2008, p. 33, tradução 
nossa) 9

Para viabilizar uma relação consistente entre ensino e pes-
quisa, é preciso que o ponto de partida seja a compreensão da 
docência e dos saberes específicos indispensáveis para gerar apren-
dizagens baseadas na participação ativa de todos os estudantes 
no ensino com pesquisa. Se as atividades de iniciação científica 
são boas experiências para alguns estudantes, a relação do ensino 
de graduação com a pesquisa não pode a ela se reduzir. todos os 
alunos merecem um percurso de formação no qual a pesquisa seja 
o fio condutor do processo educativo.

Todavia, a subsunção da docência à pesquisa, identificada 
neste estudo nos depoimentos da maioria dos participantes e nos 
documentos dos programas, não pode ser vista de forma isolada. 
ela expressa uma concepção de conhecimento usual historica-
mente construída e institucionalizada. há, também, resquícios 
da centralização e autoritarismo presentes nos Pareceres 977/65 e 
77/69 e, na continuidade, nos Planos nacionais de Pós-Graduação, 
que estabelecem as metas e prioridades para cada período, em 
consonância com esses pareceres. a despeito da consolidação do 
sistema de pós-graduação que esses instrumentos legais e as políti-
cas e investimentos deles decorrentes possibilitaram, cabe destacar 
que eles pouco contribuíram para a valorização da docência como 
um campo de saber universitário. Muitas vezes concorreram para 
a separação organizacional entre produção e disseminação do 
conhecimento na universidade, em razão da caracterização da 
pós-graduação como espaço de produção e a graduação como 
consumo de conhecimento (Paoli, 1988). em decorrência, houve 

9 […] la docencia y la investigación presentan una correlación en la medida en que están relacionadas, 
esto es, quando lo que se relaciona son dos aspectos de la misma actividad: el aprendizaje.     
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uma supervalorização da pesquisa e uma subestimação da com-
plexidade e da especificidade da docência. 

os coordenadores de programas se expressaram com for-
mulações genéricas acerca dos saberes próprios do “campo 
educacional”. todos assumem como indispensáveis, mas não 
conseguem especificá-los, nomeá-los; sinalizam a tendência de 
concentrarem sua atenção na pós-graduação, apesar de atuarem, 
também, na graduação, cujos perfis e demandas dos estudantes 
são distintos. os egressos, por sua vez, quando estimulados a se 
expressarem, avançaram mais, identificando diversos elementos 
que configuram os saberes específicos da docência, provavelmente 
porque a sua condição de professores da graduação coloca desa-
fios concretos que lhes permitem reconhecer algumas lacunas e 
necessidades que remetem a saberes do “campo educacional”.

A pouca apropriação e visibilidade dos saberes específicos da 
docência, evidenciada nos depoimentos dos participantes, revela 
a ausência de reflexão coletiva sobre a docência na universidade, 
provavelmente em função da crença construída na longa trajetória 
do ensino universitário tradicional, que parece ainda predominar e 
tem suscitado a realização de diversos fóruns nacionais e mundiais 
sobre a educação superior, de que a competência científica e a 
capacidade de comunicar bastam para ser professor. entretanto, a 
complexidade da docência se impõe quando esse ensino tradicio-
nal não responde aos desafios colocados na contemporaneidade 
e, como nos lembra reimão (2001), a passagem do modelo peda-
gógico magistro-centrado para o modelo sócio-centrado coloca 
novas exigências para o docente universitário como

[...] construir grupos, animar a sua dinâmica, pre-
ver actividades variadas, visando os objectivos da 
aprendizagem. Porque o saber não se transmite, 
mas constrói-se, a propósito de problemas, acti-
vamente, dialecticamente [...] (reiMÃo, 2001, 
p. 23)
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reconhecer essa complexidade e a existência de saberes pró-
prios à docência universitária remete à questão da profissinalização 
docente. a docência, em especial a exercida na escola básica, tem 
sido considerada como semiprofissão ou como ofício, de acordo 
com Gimeno sacristan (1995), em função do condicionamento que 
os sistemas educativos e as organizações escolares a submetem. 
a prática do professor depende das condições do seu espaço de 
trabalho e das coordenadas político-administrativas que regulam 
o sistema de ensino. sua margem de autonomia depende, em 
grande medida, das relações que foram estabelecidas historica-
mente entre a burocracia que governa a educação e os professores. 
desse modo, a autonomia exprime-se dentro de regras bastante 
definidas, que levam as ações profissionais a uma acomodação às 
situações concretas.

os professores universitários têm se colocado ao largo desse 
debate sobre a profissionalização da docência porque nem mes-
mo se reconhecem como professores no contexto das relações 
do trabalho, pois, como sinalizam Pimenta e anastasiou (2002), 
em geral, continuam a se identificar como profissionais dos seus 
campos específicos, como médicos, engenheiros, enfermeiros, 
contadores etc., mesmo quando a sua atividade principal é o ensi-
no. tal situação revela o desprestígio da docência e a ausência de 
conhecimentos profissionais para o seu exercício e concorre para 
a maior fragilização da sua condição como profissão.

A profissão, segundo Popkewitz (1992 apud VEIGA et al., 
2005), se diferencia qualitativamente do ofício, ocupação ou em-
prego. no dizer de Bourdoncle (1991, p. 78) 

[...] as profissões se distinguem dos ofícios pelo fato 
de serem professadas, isto é, aprendidas a partir de 
declarações públicas, de racionalizações discursi-
vas e não por simples aprendizagem imitativa.
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O termo profissão se refere, portanto, à existência de uma 
base de saber que ganha autonomia em relação à prática e se 
desenvolve pela pesquisa sobre a prática e pela própria prática, 
cujos saberes e competências são construídos não por imitação, 
mas mediante uma longa formação universitária, em geral de 
natureza científica. Essa formação, como sinaliza Tardif (2002a), 
deve ser voltada para a reflexão, o discernimento e a compreensão 
de situações problemáticas do contexto da prática profissional e 
para a definição de objetivos pertinentes à situação e a identificação 
dos meios adequados para atingi-lo. 

no caso do docente universitário, a sua formação tem sido 
preponderantemente intuitiva e imitativa. Conforme Benedito e 
outros (1995, p. 120, tradução nossa) 

[...] o professor universitário aprende a sê-lo 
mediante um processo de socialização em parte 
intuitivo, autodidata ou, o que é pior, seguindo a 
rotina  dos ‘mais experientes’.  isto se explica, sem 
dúvida, devido à inexistência de uma formação 
específica como professor universitário.10

Complementa o autor que, nessa construção pessoal, contri-
buem, ainda, com maior ou menor destaque, as marcas das suas 
experiências na condição de estudante, o modelo predominante 
de docência no sistema universitário, a reação dos estudantes 
às suas posturas e práticas educativas e possíveis trocas com os 
colegas. Mesmo reconhecendo esses campos culturais como im-
portantes para a docência, a falta de uma formação estruturada 
dificulta a ação reflexiva, fazendo da docência uma atividade 
naturalizada, como se não exigisse uma base teórica e conceitual 
para seu exercício.

10 […] el profesor universitário aprende a serlo mediante un proceso de socialización en parte intuitivo, 
autodidacta o, lo que es peor, siguiendo la rutina de ‘los mayores’. Se debe, sin duda, a la inexistencia 
de una formación específica como profesor universitário.
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a formação dos professores universitários é uma questão 
secundária e sem visibilidade nos programas de pós-graduação, 
inclusive os da área da educação, como revela este estudo. Com 
efeito, todos os coordenadores reconheceram que os programas 
concentram sua atenção na formação do pesquisador e que, efe-
tivamente, não têm assumido a formação para a docência, ou têm 
feito isso de forma muito limitada, graças à iniciativa de alguns 
professores, ou desenvolvido atividades isoladas em obediência 
à determinação da CaPes, e não como fruto de uma intenciona-
lidade comprometida com a formação do docente universitário. 
Os egressos também afirmaram que a formação para a docência 
não foi intencionalmente assumida pelos programas, e alguns 
acrescentam que as práticas educativas oportunizadas e a atuação 
de alguns professores tampouco serviram de exemplo para a 
docência, o que causou estranheza considerando a natureza da 
área.  

Fica evidente a falta de uma ambiência que valorize a forma-
ção pedagógica e que oportunize, institucionalmente, uma reflexão 
coletiva sobre os pressupostos teóricos, epistemológicos, políticos, 
pedagógicos, metodológicos da prática docente. o que equivale 
a dizer que essa formação, efetivamente, não tem se concretizado 
como uma política institucional dos programas. 

essa realidade não é invenção desses programas, ela é a re-
produção de uma lógica nacional estabelecida para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu, que, considerando o objeto deste 
estudo, tem como traço característico a centralidade da formação 
do pesquisador. no caso dos programas de pós-graduação em 
educação, assumir a formação de pesquisadores como principal 
objetivo, conforme enfatizam Ramalho e Madeira (2005), se verifi-
cou, concomitantemente, com o descuido da formação pedagógica 
e didática de novas gerações de mestres e doutores.

Conformados a essa lógica, os programas tendem a concentrar 
suas ações a fim de atender as exigências dos processos avaliativos 
da CaPes, esvaziando as energias que poderiam ser investidas 
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em iniciativas e construções sintonizadas com o contexto político, 
social, cultural no qual estão inseridos.  tal situação revela o peso 
das políticas que atrelam a proposta de formação a políticas de 
fomento, como registrou Frigotto (apud FÁVERO, 1993), exigindo 
“o cumprimento exato das normas estabelecidas”, padronizadas, 
em geral mais afeitas às características dos programas das áreas 
de exatas e naturais; por outro lado, revela também a ausência de 
um amplo debate por parte dos programas, que, diante da situa-
ção de competição por recursos, se veem premidos a cumprir as 
exigências, mais do que a confrontá-las. esses aspectos, portanto, 
compõem o cenário que permite uma compreensão dos limites e 
desafios dos programas referidos nos depoimentos dos egressos 
e coordenadores participantes do estudo. 

interessante ressaltar que, a despeito do estranhamento inicial 
de muitos participantes acerca da temática da formação do docente 
universitário, todos se sentiram mobilizados a refletir sobre isso e, 
num processo de tateamento, típico de um contexto de incertezas 
e de pouca aproximação com a temática, tendem a considerar que 
a pós-graduação stricto sensu seria o lugar mais adequado para a 
formação desse professor. Possibilitar-lhe-ia um maior domínio 
dos conteúdos estudados e o desenvolvimento da capacidade de 
problematização e de argumentação. Os egressos também afirma-
ram a necessidade desse lugar, formulando, inclusive, sugestões 
de conteúdos e metodologia com base na reflexão das lacunas 
vivenciadas no sentido da formação para a docência.  

O que se verifica é que, a despeito de não ser uma questão 
que estava conscientemente posta pelos participantes, os desafios 
da formação dos docentes universitários são identificados e sen-
tidos. o estudo contribuiu para fazê-los vir à tona e evidenciar a 
necessidade de buscar a legitimidade da docência universitária 
e de sua formação. 

Esse processo de afirmação da legitimidade da docência 
universitária e de sua formação poderia ser estimulado pelas 
instâncias governamentais responsáveis pela educação superior, 
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inclusive pela pós-graduação, mas seria desejável que partisse da 
iniciativa dos professores dos programas de pós-graduação, em 
especial aqueles da área de educação, em articulação com os pro-
fessores e coordenadores dos departamentos a que pertencem. 

nessa perspectiva, apresentamos algumas proposições, que 
se delinearam com este estudo, a fim de fomentar a discussão 
com vistas à busca da legitimidade da formação e da docência 
universitária:

estímulo à criação, nos programas de pós-graduação, de • 
linhas de pesquisa voltadas para a reflexão sobre os saberes 
e práticas da docência universitária nos diversos campos, 
em especial as que analisam experiências positivas de en-
sinar e aprender na universidade, como metodologia de 
construção de conhecimentos.

inclusão, nas propostas curriculares dos programas de • 
pós-graduação, de conteúdos que possibilitem a constru-
ção coletiva da profissionalidade do docente da educação 
superior. nesse sentido, emergem como conteúdos fun-
damentais: a temática dos modelos de universidade e a 
relação com as práticas dos docentes; os paradigmas de 
ciência e a sua expressão nas posturas e práticas docentes; 
a questão das profissões e os desafios da formação de pro-
fissionais para os docentes na atualidade; fundamentações 
epistemológicas do ensino; a natureza da aprendizagem e 
suas implicações na atividade docente, em especial, por se 
tratar de estudantes adultos; as estratégias de ensino-apren-
dizagem; a questão do ensino com pesquisa; a natureza 
social e intersubjetiva do trabalho docente. o contexto gru-
pal do processo ensino-aprendizagem e suas implicações 
para o docente universitário: o grupo como dispositivo de 
aprendizagem; a ética na docência universitária;

Ressignificação do sentido e do formato de experiências • 
de formação, como o estágio e o tirocínio docente e a sua 
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inserção num contexto mais amplo de reflexão sobre a 
docência universitária.

desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os estu-• 
dantes, sua cultura e estilos de vida e de aprendizagem, 
códigos culturais e expectativas.

adoção, pelas universidades, de mecanismos de valori-• 
zação da formação pedagógica e da melhoria das práticas 
educativas dos seus professores, que sejam contemplados 
no processo de avaliação e de progressão da carreira, hoje 
restrita a titulação e produção relacionada à pesquisa.

Criação de espaços e fóruns de compartilhamentos das • 
experiências inovadoras de ensino, geradoras de aprendi-
zagens desenvolvidas pelos docentes na graduação e na 
pós-graduação, envolvendo os docentes na identificação 
de situações-problemas relativas ao ensino e aprendizagem 
na universidade.

Publicação de estudos que contemplem reflexões sobre as • 
práticas de ensinar e aprender na universidade.

estímulo ao engajamento dos professores nos grupos de • 
pesquisa existentes na pós-graduação e à participação em 
estudos e pesquisas voltados para a compreensão das suas 
próprias práticas docentes.

Fomento ao debate sobre a importância do aperfeiçoamen-• 
to pedagógico dos docentes.

revisão das formas de recrutamento e progressão na car-• 
reira do professor universitário, ressaltando a importância 
dos saberes da docência.
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Essas proposições certamente não esgotam o campo de refle-
xão e estudo, mas podem ajudar a orientar o debate no contexto 
das políticas públicas e institucionais, em especial no âmbito da 
pós-graduação stricto sensu, objeto deste estudo. Procuram, espe-
cialmente, um diálogo com os programas de pós-graduação em 
educação, estimulando-os a assumir a liderança no processo de 
valorização de um campo científico e profissional em torno dos 
saberes da docência. Provocam-os a se constituírem em um lugar 
de formação do docente da educação superior, entendendo esse 
termo na luta concorrencial de ocupação dos espaços acadêmicos, 
com propriedade e determinação.
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