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INTRODUÇÃO

Na década de 1990 a educação superior, no mundo, passou por um

significante processo de expansão quantitativa. Conforme a Unesco
(1999), comparando-se a matrícula de 1960 (28 milhões) com a de 1991
(65 milhões), houve um crescimento da ordem de 13 milhões de estudan-

tes nesse nível de ensino em âmbito mundial. Na época da publicação
desses dados, as projeções da Unesco apontavam para o ano de 2000 a
existência de 79 milhões de estudantes e 97 milhões para 2015.

A Unesco explica tal fenômeno pela ampliação e melhoria do aten-

dimento da educação de primeiro e segundo graus, que determinaram um
aumento do contingente de jovens em condição de ingressar no ensino
superior; pelo crescimento econômico e a consequente demanda de me-

lhor formação da mão-de-obra, mediante, inclusive, a formação em nível
superior; e pelos processos de independência e de democratização de di-
versos países que passaram a investir na educação superior como fator de

desenvolvimento cultural, social e político.

Apesar da existência inequívoca desses fatores, a expansão do ensi-
no superior tem, seguramente, relação direta com a globalização do ideário
neoliberal e sua expressão nas políticas nacionais, entre elas, a redução

dos aportes financeiros do Estado para a educação superior pública. Ao
lado dessa medida de forte impacto na qualidade da educação e nas con-
dições de trabalho e de salário dos professores universitários, foi desen-

volvida uma campanha de desqualificação da universidade pública, que
encontrou eco na crítica, há muito expressa pelos setores populares, de
seu caráter elitista. A ideia que se pretendia transformar em verdade ab-
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soluta é que a universidade pública �é irreformável (tal como o Estado) e
que a verdadeira alternativa está na criação do mercado universitário�
(SANTOS, 2005, p. 16), ou seja, na abertura do ensino superior para o

capital e sua transformação em mercado competitivo. Essa compreensão
fica evidente na formulação do BIRD (1994, p. 31), quando afirma que
�a criação de instituições não universitárias e o aumento de instituições

privadas podem contribuir para satisfazer a demanda cada vez maior de
educação superior e fazer com que os sistemas de ensino melhor se ade-
qüem às necessidades do mercado de trabalho.� A saída neoliberal para a

crise da universidade pública passa, portanto, pela aplicação da velha ló-
gica capitalista da regulação da qualidade pela via da concorrência, mas,
também, pela busca de recursos privados para sua manutenção: �A expe-

riência demonstra que se quer que as instituições estatais melhorem sua
qualidade e eficiência, os governos deverão efetuar reformas importantes
no financiamento a fim de mobilizar mais recursos privados para o ensi-

no superior em instituções estatais� (BIRD, 1994, p. 69).

Com efeito, a expansão da educação superior vem se processando,
principalmente, por meio de instituições privadas e, conforme a própria
Unesco (1999, p. 32), tem se concentrado em cursos que exigem meno-

res investimentos em equipamento, pessoal e funcionamento, e possibili-
tado o acesso a esse nível de ensino �de categorias menos representativas,
como mulheres, minoria étnicas e estudantes de famílias de baixa renda

ou de áreas rurais.�

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2005), disponibilizados

na Sinopse 1995-2004, o número de instituições de ensino superior pú-
blicas passou de 210 para 224, enquanto o número das instituições pri-
vadas passou de 684 para 1.789. Em percentual, o aumento das públicas

foi de 6,6% e das particulares 161,6%. Dados da mesma fonte indicam
que, nas instituições públicas, nesse período, as matrículas saíram de
700.540 para 1.178.328 e, nas instituições privadas, passaram de

1.059.163 para 2.985.405. Em percentual, o crescimento das matrículas
foi, respectivamente, de 68,2% e 181,9%. Em conseqüência, o número
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de professores do ensino superior, no País, passou de 155.780 em 1994,
para 293.242, em 2004.

A expansão e a diversificação do ensino superior suscitaram o au-

mento dos questionamentos, em relação às práticas docentes e à sua for-
mação. Diversos estudos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; ROSA,
2003) evidenciam que muitos docentes, de universidades ou de outras

instituições de ensino superior, são profissionais especialistas em seu ramo
de conhecimento, mas não apresentam uma formação para desenvolver o
processo de ensino-aprendizagem. Conforme Chamlian (2003), o ensino

e a formação profissional de boa qualidade nem sempre se concretizam.
Esses professores podem ter sucesso profissional enquanto médicos, en-
genheiros, enfermeiros, arquitetos, químicos, contabilistas, biólogos, den-

tre outras profissões e, na sala de aula da universidade, reproduzir atitu-
des, procedimentos e conhecimentos que lhes foram transmitidos ao lon-
go de sua vida estudantil, garantindo, pela sua prática, uma transmissão

de saberes e uma socialização idêntica àquela de que eles próprios foram
objeto (ASSIS, 2001; CORTESÃO, 2000). Assim, verifica-se a repetição
do modelo pedagógico tradicional (intelectualista) traduzido pela �aula
magistral� e pelas mesmas formas de controle e de avaliação (CHAMLIAN,

2003; GRÍGOLI, 1990).

Ademais, na atualidade, muitos desafios intimidam o docente do
ensino superior entre os quais se pode destacar: a revolução dos meios de

comunicação e informação, que possibilita o acesso aos conhecimentos
de forma ágil e dinâmica pela internet, coloca em cheque o papel de por-
ta-voz inquestionável do saber assumido pelo professor universitário e os

métodos tradicionais de ensino; a resistência, por parte dos estudantes, à
reflexão, ao aprofundamento, ao resgate da história para compreensão e
crítica dos fenômenos atuais, reforçada pela sociedade de consumo, com-

petitiva, imediatista, na qual tudo é rapidamente descartável, só o que é
novo tem valor; a ausência de competências básicas por parte de um grande
contingente de estudantes, a exemplo da leitura e interpretação de tex-

tos, indispensáveis para a sua formação em nível superior e a inexistência
de medidas institucionais capazes de contribuir para a superação das ca-
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rências desses estudantes, que em grande parte vêm de escolas públicas.
Em face a esses desafios, é grande a perplexidade e o sentimento de �so-
lidão pedagógica� do professor do ensino superior (ISAIA, 2003, p. 373).

Chama a atenção a inexistência de uma formação do professor uni-
versitário que contemple os saberes específicos da docência, como os re-
lacionados aos processos de ensino, aprendizagem e avaliação, ao plane-

jamento das atividades de ensino, à condução da aula nas suas múltiplas
possibilidades. Com efeito, como afirma Benedito (1995 apud PIMEN-
TA; ANASTASIOU, 2002, p. 36) �o professor universitário aprende a sê-

lo mediante um processo de socialização em parte intuitiva, autodidata
ou [...] seguindo a rotina dos �outros.�� Nessa construção, contribuem,
ainda, �sua própria experiência como aluno, o modelo de ensino que pre-

domina no sistema universitário e as reações de seus alunos� (BENEDI-
TO, 1995 apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 36)).

A Lei n. 9.394, LDB/96, não se refere à formação do professor do
magistério superior, em contrapartida, propõe a sua �preparação� que,

conforme reza o artigo 66 dessa lei, �far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.� Essa prepara-
ção, entretanto, não é obrigatória, na medida em que, no artigo 52, inciso

II, se estabelece o limite mínimo de um terço do corpo docente com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. As instituições tiveram
um prazo de oito anos, a partir da regulamentação da legislação, para

cumprirem esse mínimo estabelecido, sob pena de perderem as prerroga-
tivas da sua condição de universidade.

Os cursos de pós-graduação     stricto sensu tornaram-se, desde então,
a principal base de formação dos docentes do ensino superior, apesar de

seus currículos enfatizarem a formação do pesquisador em detrimento da
formação para a intervenção educativa (RAMALHO, 2007).     Reconhecer
isso não significa assumir que nosso País não necessita do avanço da pes-

quisa e que essa formação não resulte em contribuição positiva na prática
de ensino desses professores, significa, em contrapartida, evidenciar a
desvalorização da atividade docente e o vazio em relação à formação pe-

dagógica do professor do ensino superior (CHAMLIAN, 2003; GRÍGOLI,
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1990). Grande parte desses cursos não contempla conhecimentos, refle-
xões e práticas ligadas ao ensinar e aprender, à ampliação do diálogo
epistemológico interdisciplinar, ao trânsito entre ciências, em outras pa-

lavras, aos saberes pedagógicos que configurariam a identidade do pro-
fessor desse nível de ensino. Provavelmente preocupada com essa situa-
ção, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(Capes) determinou a obrigatoriedade do estágio supervisionado na
docência para seus bolsistas de mestrado e de doutorado. Embora impor-
tante, trata-se de uma medida insuficiente para alterar o quadro atual e

apontar uma nova perspectiva para a formação dos professores em foco.

No que tange às pesquisas no interior dos programas de pós-gradu-
ação em educação, raras são as que têm como objeto de estudo a forma-

ção do professor do ensino superior. Segundo André (1999), em seu estu-
do relativo ao estado da arte sobre a formação de professores, existe uma
significativa produção relacionada ao professor das séries iniciais do ensi-

no fundamental e um vazio, quase total, quanto à formação do professor
para o ensino superior, bem como, para a educação de jovens e adultos,
do ensino técnico e rural e para atuar nos movimentos populares.

Os processos de avaliação externa vigentes para a universidade bra-

sileira, por sua vez, parecem reforçar a ideia de que o professor universi-
tário é, principalmente, pesquisador e, assim, subestimar a docência. Es-
ses processos contemplam, como indicadores da qualidade do trabalho

docente, a investigação e a docência, sendo o primeiro reconhecido como
de alto prestígio, enquanto o segundo tem baixa valoração acadêmica e
social. O componente da investigação fortalece a concepção que o profes-

sor é, especialmente, um produtor de conhecimento e que a universidade,
para dar conta do seu perfil acadêmico, precisa estar alicerçada numa
forte tradição investigativa. É por essa razão que �tanto os planos de

carreira das instituições como a própria exigência estatal para o
credenciamento das universidades centram o parâmetro de qualidade dos
requisitos estabelecidos na pós-graduação stricto sensu� (CUNHA, 2001,

p. 79). Pós-graduação organizada visando a especialização em determi-
nado recorte do conhecimento e a capacitação para a pesquisa.
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O componente da docência, por sua vez, parece expressar a visão
tradicional do professor, isto é, o responsável pela transmissão do conhe-
cimento sistematizado. Assim sendo, ensinar pressupõe o domínio, ape-

nas, dos conteúdos a serem transmitidos de forma magistral e, portanto,
a erudição seria a qualidade mais reconhecida no docente então encarado
como um depositário do saber, cuja palavra estaria legitimada a priori.
Tal concepção de ensino valoriza, principalmente, a variedade e a quanti-
dade de noções, conceitos, informações, organizados de acordo com uma
lógica sequencial, sem maiores preocupações com os sujeitos da aprendi-

zagem e com o processo de construção do conhecimento que lhes é pró-
prio.  Concebido como puro reflexo dos objetos, poderia o conhecimento
ser aprendido sem a mediação dos sujeitos que ensinam e aprendem. Em

consonância com essa perspectiva, o investimento do professor na sua
prática docente, na realização de iniciativas inovadoras no ensino com
vistas a melhorar o processo de aprendizagem dos estudantes, a capacitação

continuada da sua prática docente não são estimulados, pontuados e as-
sumidos financeiramente pelas universidades, como acontece com a for-
mação para a pesquisa. Dentre os reflexos do desprestígio da docência,

inclui-se a atitude de resistência a ensinar na graduação por parte de muitos
doutores e a ausência de espaço, em grande parte dos periódicos nacio-
nais, para as produções bibliográficas que não sejam concernentes à pes-

quisa científica.

Não tem como se negar a importância do campo de estudo e pesqui-
sa da pedagogia universitária que, mediante a ampliação de sua consis-
tência teórica e da afirmação do seu sentido social e prático, poderá con-

tribuir para sensibilizar os órgãos governamentais. Imprescindível que
ocorra a elaboração de políticas que garantam a profissionalização, ou
seja, a regulamentação, formação específica, revisão das formas de recru-

tamento e progressão na carreira, que ressaltem a importância dos sabe-
res da docência, incentivem a melhoria da qualidade das práticas pedagó-
gicas e contribuam para a valorização da docência do ensino superior no

cenário acadêmico.
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A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA COMO CAMPO CIENTÍFICO

Desde a década de 1980, vem crescendo, no cenário internacional,

o interesse pela investigação sobre a prática do docente universitário e as
inovações pedagógicas no ensino superior. Diversas redes de pesquisado-
res foram criadas com essa finalidade, a exemplo da Association

Internacionale de Pédagogie Universitaire (AIPU), que envolve países da
África, das Américas e da Europa, realiza colóquios anuais, entre outros
eventos, e produz a conceituada revista RES ACADEMICA. Na América

Latina, tem-se, entre outras, a Rede Academica do Uruguai (RAU), e a
Red de Investigadores sobre la Educación Superior do México (RISEU).

No Brasil, ao longo da história do ensino superior, diversas iniciati-

vas de grupos de professores, de instituições do ensino superior e mesmo
do Ministério da Educação (MEC) visando à capacitação do professor
universitário foram assumidas, nem sempre institucionalizadas, portan-

to, na dependência da sensibilidade dos dirigentes e, em grande parte,
centradas numa lógica tecnicista. Apesar das fragilidades, essa trajetória
contribuiu para a constituição do campo de estudo e pesquisa, que veio a
ser denominado de pedagogia universitária. No período mais recente,

eventos científicos diversos realizados sobre essa temática, como: I
Simpósio de Educação Superior, na ULBRA (Canoas, RS, em 1999); o I
Congresso Ibero-Americano de Formação de Professores, promovido pelo

Centro de Educação e PPGE da Universidade Federal de Santa Maria �
RS, em 2000 e o II Simpósio de Educação Superior (UNISINOS, 2001)
congregando representantes de diversas regiões do País, deram origem à

Rede Sul-Brasileira de Investigadores de Educação Superior (RIES). Dentre
os objetivos da RIES, incluem-se: fortalecer projetos e metas comuns,
resgatando, partilhando e divulgando experiências significativas na edu-

cação superior e promover a interação entre os professores-investigado-
res, em um contexto colaborativo. No mês de abril de 2008, no I Encon-
tro Inter-Regional Norte-Nordeste e Centro-Oeste sobre Formação Do-

cente para a Educação Superior, realizado no Ceará, foi criada a Rede
Inter-Regional Norte-Nordeste-Centro Oeste de Docência na Educação
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Superior (RIDES), cujos principais objetivos são: contribuir, com estu-
dos e resultados de pesquisas realizadas, para a formulação e
implementação de políticas públicas, diretrizes e ações voltadas para a

formação docente para a educação superior, em articulação e parceria
com outras redes e fóruns, em âmbito nacional e internacional, com ór-
gãos governamentais e outros segmentos da sociedade civil e promover

publicações, resultados dos estudos e pesquisas dos membros participan-
tes da RIDES e/ou de outros pesquisadores.

O QUE SIGNIFICA PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA?

A expressão é definida por Cunha na Enciclopédia de Pedagogia
Universitária como:

um campo polissêmico de produção e aplicação dos co-
nhecimentos pedagógicos na educação superior. Reco-
nhece distintos campos científicos dos quais toma refe-
rentes epistemológicos e culturais para definir suas ba-
ses e características. A pedagogia universitária é, tam-
bém, um espaço de conexão de conhecimentos, subjeti-
vidades e culturas, que exige um conteúdo científico,
tecnológico ou artístico altamente especializado e ori-
entado para a formação de uma profissão na explicitação
de Lucarelli, (2000, p. 36). Pressupõe, especialmente,
conhecimentos no âmbito do currículo e da prática pe-
dagógica que incluem as formas de ensinar e de apren-
der. Incide sobre as teorias e as práticas de formação de
professores e dos estudantes da educação superior. Arti-
cula as dimensões do ensino e da pesquisa nos lugares e
espaços de formação. Pode envolver uma condição
institucional, considerando-se como pedagógico o con-
junto de processos vividos no âmbito acadêmico (CU-
NHA, 2004, p. 321).

Enquanto campo de produção e aplicação dos conhecimentos peda-
gógicos na educação superior, a pedagogia universitária se distingue da
pedagogia em geral pelo seu interesse em compreender o processo de apren-

dizagem das pessoas adultas na sua trajetória de formação profissional,
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mesmo se considerarmos que, na fase inicial da graduação, muitos estu-
dantes estão ainda saindo da adolescência. Visando afirmar essa
especificidade, diversos autores, entre os quais Knowles (1984 apud

GARCIA, 1999) e  outros referidos por Masetto (1991), vêm enfatizando
que o processo de aprendizagem de adultos pressupõe o seu engajamento
consciente e voluntário, isso equivale dizer que eles precisam compreen-

der a finalidade de estudar os conteúdos apresentados,  necessitam en-
tender a lógica e ter a possibilidade de negociar as formas propostas pelo
professor para trabalhar esses conteúdos e para avaliar a aprendizagem

realizada. Pois, como explica Knowles (1984 apud GARCIA, 1999), a
evolução do auto-conceito do adulto é marcada pela passagem da depen-
dência para a autonomia; possui experiências variadas que funcionam

como recursos fundamentais no processo de aprendizagem; sua disposi-
ção para aprender tem íntima relação com a evolução das tarefas no sen-
tido da maior explicitação do seu papel social; o interesse na aprendiza-

gem é maior nas situações que envolvem problemas e aplicabilidade ime-
diata dos conteúdos; e a sua motivação para aprender é, principalmente,
decorrente de fatores internos.

SABERES E PRÁTICAS CONCERNENTES À PEDAGOGIA
UNIVERSITÁRIA

Reconhecer a especificidade da pedagogia universitária e da docência

do ensino superior implica compreender a necessidade de saberes própri-
os a essa profissão, pois, de acordo com Tardif (2002), a existência dos
professores, enquanto grupo social e categoria profissional, vai depender

de sua capacidade de dominar e mobilizar um conjunto de saberes inte-
grando-os à sua prática. O termo saberes designa �os pensamentos, as
idéias, os juízos, os discursos e os argumentos que obedecem a certas

exigências de racionalidade� (TARDIF, 2002, p. 199). Para o autor, a
racionalidade se evidencia quando há consciência do ato exercido, isto é,
quando o sujeito é capaz de justificar a sua ação, por meio de razões,
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procedimentos ou discursos. As justificativas das ações dos professores,
muitas vezes, têm raízes numa dimensão subjetiva ou histórica, nem sem-
pre fruto de conhecimentos cientificamente validados pelas estratégias

acadêmicas. Reconhece-se, assim, que os saberes dos professores, aciona-
dos no cotidiano da sala de aula a fim de realizar suas tarefas e atingir
seus objetivos de ensino, são heterogêneos e constituídos a partir de múl-

tiplas origens.

Esses saberes podem ser categorizados, conforme Tardif (2002),
como:  da formação profissional;  disciplinares;  curriculares e experienciais.

Os saberes da formação profissional são próprios da ciência da educação
e da ideologia pedagógica, transmitidos aos professores pelas instituições
no decorrer de sua formação. Os saberes disciplinares são os que emer-

gem da tradição cultural e dos grupos sociais, correspondem aos diversos
campos do conhecimento e são definidos pela instituição de ensino supe-
rior. Os saberes curriculares são os saberes que correspondem aos discur-

sos, objetivos, conteúdos e métodos apresentados sob a forma de progra-
mas escolares. Os saberes experienciais são aqueles desenvolvidos por cada
professor em suas funções e na prática de sua profissão.

  Reconhecer a especificidade da pedagogia universitária e da docência

do  ensino superior pressupõe, ainda, considerar um conjunto de práticas
e atitudes fundamentais para a intervenção formativa do profissional
autônomo e cidadão protagonista, dentre as quais destaco as que seguem.

A escuta atenta e compreensiva, facilitando a criação de um contexto
emocional favorável à explicitação do ponto de vista dos estudantes e ao
fortalecimento de sua auto-estima. A confrontação de ideias, não para

afirmar verdades dogmáticas nem o saber e o �poder� do professor, mas
para possibilitar, ao estudante, experimentar o �desequilíbrio cognitivo�,
proposto por Piaget (1983), capaz de provocá-lo a refletir, fazer desco-

bertas, desenvolver sua capacidade de interpretar, raciocinar e rever ou
reafirmar sua ideia de forma fundamentada. A abertura e flexibilidade
para admitir os argumentos pertinentes dos estudantes, se constituindo

em exemplo de exercício do diálogo saudável, ético, construtivo e livre
das amarras das hierarquias, como insistentemente defendeu Freire (1998).
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A coragem de assumir, preferencialmente, a dúvida, a incerteza, a refle-
xão da prática à luz das teorias, ao invés do �porto seguro� do conteúdo
livresco e do discurso previamente estabelecido, e, portanto, adotar a in-

vestigação como princípio educativo. A sensibilidade de transpor os papeis
instituídos e estereotipados de estudante e professor, facilitando a rela-
ção entre as pessoas que desempenham esses ditos papeis, contemplando

suas histórias de vida, suas necessidades e possibilidades de aprendiza-
gem sem, contudo, desistir de estimular e apoiar os estudantes na busca
da superação de seus limites, em grande parte, socialmente construídos.

A disposição de apreender a complexidade do grupo da sala de aula e de
assumir �el rol de facilitador y elucidador de problemas técnicos ou
afectivos en el grupo� (FILLOUX, 1970 apud SOUTO de ASCH, 2007,

p. 62), em outros termos, o papel de mediador da comunicação, a partir
do entendimento que o clima grupal pode ser um potente facilitador ou
um forte obstáculo à aprendizagem na sala de aula da universidade.

O desenvolvimento desses saberes e atitudes é um processo comple-
xo que acredito exigir uma formação �inicial�, mas atravessa toda a traje-
tória profissional dos professores. Esses saberes e atitudes não são adqui-
ridos em �capacitações� e �treinamentos� baseados na racionalidade téc-

nica e pautados no �dever ser�. Resultam da articulação de condições:
objetivas e subjetivas; institucionais e pessoais; políticas, culturais,
cognitivas e emocionais. A partir desses pressupostos, fica evidente que

os professores são os principais artífices dessa construção pessoal, cujo
veio condutor é a investigação, a reflexão e a produção de conhecimento
sobre: suas próprias concepções epistemológicas; concepção de mundo; a

concepção de ser humano e de profissional que deseja contribuir para
formar; seu papel social no contexto micro, da sala de aula e de cada
campo científico, e macro, da cultura da instituição onde atuam e da so-

ciedade; seus próprios saberes e os contextos históricos em que foram
constituídos. Essas reflexões e produções que acabam de ser postas em
destaque são fundamentais seja para a formação continuada do professor

universitário, seja para o aprofundamento e consolidação desse campo de
estudo.
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Embora a profissionalidade do docente do ensino superior em geral
inclua saberes e atitudes fundantes, cada área de formação profissional tem
especificidades que precisam ser investigadas, aprofundadas, desenvolvidas

com vistas à produção de conhecimentos e ao delineamento de formas pró-
prias de ensinar e facilitar aprendizagens. Isso implica que não existe uma
única pedagogia universitária e, sim,  várias, embora todas se situem em um

mesmo campo científico, o campo da pedagogia universitária.

VERTENTES DE INVESTIGAÇÃO DA PEDAGOGIA
UNIVERSITÁRIA

A pedagogia universitária, apesar de sua grande preocupação com o
processo de aprendizagem dos estudantes e, consequentemente, com a
formação do docente do ensino superior capaz de contribuir para a for-

mação da autonomia e do compromisso social e político do profissional e
do cidadão, enquanto campo de conhecimento interdisciplinar e comple-
xo, não se restringe à formação docente. Os estudos  desenvolvidos nesse

campo podem ser situados nas vertentes sistematizadas por Leite (2003,
p. 196-197): docente como intelectual público, conhecimento social, ino-
vação pedagógica, avaliação institucional e sala de aula universitária.

A primeira vertente compreende o professor como protagonista do

processo pedagógico e formativo, cujo trabalho tem como foco as ques-
tões sociais, políticas e éticas na perspectiva da emancipação humana. A
vertente do conhecimento social, entendido como a síntese entre práticas

e saberes científicos da academia, contempla os saberes do cotidiano dos
atores envolvidos no processo de formação na universidade, nos diferen-
tes campos, buscando fazer, no dizer dessa autora, �aproximações suces-

sivas entre prática e teoria, entre conhecimento �vivo� (das pessoas) e
conhecimento �morto� (dos livros), resgatando o humano da relação
educativa� (LEITE, 2003, p. 196-197). A vertente inovação pedagógica,

entendida como o conjunto de iniciativas de ensino e pesquisa que reve-
lam ruptura em relação ao paradigma de ciência positivista, envolve estu-
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dos que visam analisar o caráter dessas ações e compreender os contextos
que facilitam ou dificultam a sua emergência e consolidação. A vertente
avaliação institucional pretende compreender o contexto institucional

universitário que, naturalmente, interfere no trabalho docente, na pers-
pectiva de identificar e repensar seus pontos fortes e fracos. Finalmente,
a vertente sala de aula universitária, na ótica de Leite (2003, p. 197)

busca compreender esse espaço, no contexto das novas tecnologias, ten-
do em vista a constituição �de redes interativas que caracterizam pedago-
gias inovadoras presenciais e não-presenciais, visíveis e não-visíveis (em

termos bersteinianos)�, integrando o universal e o singular, o subjetivo e
o objetivo, aspectos que caracterizam a relação estudante-docente, �am-
pliando as densidades democráticas dos processos de interação� (LEITE,

2003, p. 197).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como sugerido no título deste texto, a pedagogia universitária é um
campo complexo de práticapráticapráticapráticaprática educativa, portanto, social e política, de forforforforfor-----

maçãomaçãomaçãomaçãomação do docente que atua no ensino superior e de pesquisapesquisapesquisapesquisapesquisa nas suas

diversas vertentes. Sob esses três aspectos, esse campo está em processo
de afirmação, processo que passa pelo enfrentamento de obstáculos de
diferentes ordens: política, institucional, epistemológica, ideológica, cul-

tural e psicológica, sinalizados ao longo da explanação.  Cabe, entretan-
to, acrescentar que sua legitimação pressupõe a superação da ideia histo-
ricamente aceita de que bons profissionais nas suas respectivas áreas de

atuação, necessariamente, são bons professores universitários, ideia que
orientou o recrutamento dos docentes universitários. Em contrapartida,
exige o aprofundamento da concepção de docência como uma atividade

complexa, cuja essência é o ensino e que requer múltiplas condições e
saberes para seu exercício.

A legitimação da pedagogia universitária, na perspectiva da prática,
da formação e da pesquisa, requer, ainda, a ampliação da reflexão e da
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crítica sobre a epistemologia positivista, predominante na universidade,
que defende a neutralidade do cientista expressa na distinção entre sujei-
to e objeto, se apoia na �racionalidade técnica� e nega o conhecimento do

senso comum, características que, na prática educativa, se traduzem no
distanciamento professor-estudante, na ênfase aos conteúdos �objetivos�
e na resistência a engajar os sujeitos concretos e a refletir sobre as ques-

tões subjetivas envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem. Uma
epistemologia que tem como pressupostos as ideias de ordem e estabili-
dade do mundo, ideias que se expressam, nas práticas educativas, no te-

mor ao �caos� e à perda da autoridade do professor, que podem advir de
uma ampla participação dos estudantes. Uma epistemologia que, confor-
me Santos (2007, p. 17), �Não se questiona no ato de questionar nem

aplica a si própria o grau de exigência com que critica�.

A despeito dos muitos desafios, o contexto é amplamente favorável
para o fortalecimento do campo da pedagogia universitária. Concorre,

significativamente, nessa direção, entre outros fatores, a inquietação, a
motivação e o desejo de sair da solidão pedagógica na qual se encontram
os docentes universitários e de encontrar interlocutores para discutir ques-
tões cruciais do exercício da docência, a exemplo da questão da avaliação.

Isso é possível de perceber na análise preliminar dos depoimentos de pro-
fessores do ensino superior, egressos de programas de Pós-Graduação em
Educação, oriundos de diversas áreas, que, de boa vontade, aceitaram

participar da pesquisa O espaço de formação da docência universitária no
Programa de Pós-graduação em Educação de duas universidades públicas
da Bahia, que se insere numa pesquisa mais ampla de caráter

interinstitucional, em cuja parceria estão envolvidas duas universidades
do Estado da Bahia, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos e a Univer-
sidade Federal de Pelotas, estas últimas, no Rio Grande do Sul. Quando

se referem às motivações que os conduziram a realizar seus estudos de
pós-graduação strictu sensu em educação e não nas suas respectivas áre-
as, registram, entre outros aspectos: �necessidade de melhor formação na

área do ensino superior�; �desejo de me tornar uma profissional melhor,
sendo capaz de compreender a complexidade dos processos formativos,
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principalmente, estar ciente da importância do professor nesse processo
que possibilita a constituição de sujeitos e a construção da história de
cada um�. Essas são motivações animadoras!
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