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RESUMO  

Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa sobre as impressões dos docentes-

profissionaisii acerca da docência universitária, realizada no curso de mestrado em 

Ciências da Educação. O universo desta pesquisa foi composto pelos docentes-

profissionais com formação na área de Ciências Sociais Aplicadas. Tivemos como 

objetivo principal conhecer as impressões dos docentes- profissionais acerca da 

docência universitária. A metodologia utilizada foi de cunho fenomenológico e, 

predominantemente, qualitativa. Discute sobre a formação dos docentes-

profissionais para o exercício da docência. Aponta caminhos às Instituições de 

Ensino Superior para a qualificação didático-pedagógica dos docentes-profissionais. 

Palavras-chave: Docência universitária; Ensino Superior; Formação do professor. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the results of research on the impressions of teachers and 

professional about teaching college, held at the Master's degree in Education. The 

universe of this study was composed of teachers, professionals with training in 

Applied Social Sciences. Our aim at knowing the impressions of teachers and 

professional about teaching university. The methodology of phenomenological nature 

and predominantly qualitative. Discusses the training of teachers, professionals to 
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the teaching profession. New pathways to higher education institutions for teaching 

and pedagogical skills of teachers and professional. 

Keywords: University teaching, Higher Education, Teacher Training. 

 

Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa sobre as impressões dos 

docentes-profissionaisiii acerca da docência universitária, realizada no curso de 

mestrado em Ciências da Educaçãoiv. Tratou-se de uma investigação 

predominantemente qualitativa, de caráter social e como tal “tem uma carga histórica 

e, [...], reflete posições frente à realidade, momentos do desenvolvimento e da 

dinâmica social, preocupações e interesses de classes e de grupos determinados” 

(MINAYO, 2000, p. 23). Além disso, refere-se a uma investigação de caráter 

fenomenológico (Moreira, 2002; Severino, 2007), cujo entendimento de que a 

realidade é construída nos “significados e através deles, e só podem ser 

identificadas na medida em que se mergulha na linguagem significativa da interação 

social” (MINAYO, 2000, p. 34). 

Nesta perspectiva, mergulhamos no universo da docência universitária. O 

universo pesquisado foram os docentes-profissionais cuja formação inicial 

(graduação) deu-se na área de Ciências Sociais Aplicadas (CSA)v. A amostra do tipo 

não probabilística foi composta por 100 professores dos diversos cursos da referida 

área, com faixa etária entre 26 e 72 anos, tendo como tempo médio de exercício da 

docência entre 1 a 5 anos.  O fenômeno pesquisado foi o pensamento destes 

profissionais acerca de tal docência no ensino superior. É claro que nesta imersão, 

compreendemos que as respostas dadas a entrevista semi estruturada sobre o 

nosso objeto estavam carregadas de história, da dinâmica social, dos interesses da 

classe etc. E isto é importante porque em uma pesquisa fenomenológica, o 

fenômeno social pode ser comparado a uma pintura, pois 

 

[...] nos inspira a idéia de uma projeção em que a realidade é 
captada com cores e matizes particulares, onde os objetos e as 
pessoas são reinterpretados e criados num processo de produção 
artística. Ninguém diz que uma pintura é o retrato da realidade. É 
uma dentre muitas possíveis imagens onde o autor introduz métodos 
e técnicas, mas onde predomina a sua visão sobre o real e sobre o 
impacto que lhe causa. Nessa obra entra tanto o que é visível como 
as emoções e tudo se une para projetar a visão da realidade. 
(MINAYO, 2000, p. 35). 



3 

 

 

Compreendendo assim o fenomenológico, ressaltamos que as nossas ideias, 

construídas a partir de leituras e também do pensamento dos docentes-profissionais 

acerca da docência universitária tornaram-se “contaminadas” pelas impressões 

destes pesquisados e também pela dinâmica social, pela nossa identidade e 

experiência pessoal e profissional. Afinal, somos seres humanos, portanto devemos 

relativizar as coisas, ao invés de acreditar que aquilo que pensamos é 

verdadeiramente um pensamento individual puro, sem influência de outras formas 

de pensar. 

É claro que, apesar de “contaminadas”, as reflexões que fizemos a partir da 

análise das respostas dos docentes não foram encobertas pela ideologia, ou pela 

compreensão da realidade sob o ponto de vista do grupo de pesquisados – 

professores bacharéis da área de CSA. A nossa análise pautou-se no estudo teórico 

referenciado em autores como Cunha (2007), Pimenta e Anastasiou (2002), Filho 

Almeida e Santos (2008), Capra (1996), Masetto (1992, 2003), Vasconcelos (2000), 

Santos (1991), Cunha (1998, 2006, 2007) dentre outros. Este estudo abordou a 

questão da docência universitária no Brasil, tratando tanto sobre a constituição 

histórica da universidade quanto sobre a questão da formação (aspectos legais e 

didático-pedagógicos) do docente universitário, contribuindo, deste modo, para 

desvelar as impressões apresentadas nas entrevistas. 

Neste momento, nos sentimos de fato no processo defendido por Schön 

(2000) e por tantos outros autores (PIMENTA; GHEDIN, 2005, ALARCÃO, 2001), a 

epistemologia da prática – pensar (refletir) �  agir�  refletir. Foi neste processo cíclico 

que nos fez rever pensamentos, ações e, com isto, aprimorar a nossa prática 

enquanto pesquisadores e também enquanto docentes.  

No que se refere ao fenômeno pesquisado (impressões dos docentes-

profissionais sobre a docência universitária) foi estudado como pano de fundo a 

teoria das representações de Henri Lefebvre. A referida teoria nos fez compreender 

que as representações são produto de um processo social e histórico e estas, por 

sua vez, são produzidas, para explicar o real, tem compromisso com a verdade. 

Esta, porém, é produzida no interior do mundo representativo. Diz o autor que a 

“representação interessa o harmônico e o unânime. [...], cada representação deve 
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apresentar-se como única e, portanto, autônoma em relação à história, às outras 

representações, [...]” (ALMEIDA, 2001, p. 44). 

Deste entendimento, a idéia veiculada no meio acadêmico, nos cursos de 

bacharelado, de que “quem sabe, sabe ensinar” torna-se uma representação, ou 

seja, um pensamento coletivo que gera um comportamento coletivo uniforme – para 

ensinar no ensino superior, basta o conhecimento técnico-científico. Neste caso, o 

suporte para tal representação é a Lei de Diretrizes da Educação Nacional - Lei 

9.394/96 (art.65 e 66) e os documentos de avaliação de cursos do Ministério da 

Educação, nos quais existe uma valorização dos títulos (especialização, para o nível 

lato sensu e mestrado e doutorado, para stricto sensu) em detrimento da formação 

didático-pedagógica dos docentes-profissionais. 

O pensamento sobre identidade do docente do ensino superior, dos docentes-

profissionais desta pesquisa interliga-se à questão da identidade profissional, 

coletiva. Neste caso, a identidade destes profissionais é construída a partir das suas 

(deles) experiências e dos ditames legais das entidades de classe (Conselhos), nos 

quais são expressas as competências profissionais. 

A partir disso, nos foi possível ter mais clareza na compreensão das 

identidades culturais no sentido apresentado por Santos (2005) de que “... não são 

rígidas nem, muito menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes 

de processos se identificação. [...]. Identidades são, pois, identificações em curso”. 

(p. 135). Referindo-nos a categoria dos docentes-profissionais, percebemos na 

pesquisa que as suas (deles) identidades são construídas a partir do perfil ditado 

pelo mercado e pelas entidades de classe. Essa determinação do mercado ou das 

entidades de classe, para nós, dificulta o processo de identificação destes 

profissionais com a profissão docente, uma vez que, apesar de algumas entidades 

de classe, na determinação das competências e campos de atuação do profissional, 

elencarem a docência, não existe uma preocupação com a formação deste 

profissional para o exercício docente na universidade.  

Para Bourdieu (2005), a construção da identidade cultural dos sujeitos, aos 

quais os denomina de agentes, ocorre pelo habitus, princípio mediador, princípio de 

correspondência entre as práticas individuais e as condições sociais de existência. 

Ou seja, os docentes (agentes) constituem-se enquanto tal a partir da interrelação 

da subjetividade com a objetividade. Segundo Setton (2002), aquele conceito é  
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[...] concebido como um sistema de esquemas individuais, 
socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 
estruturantes (na mente), adquirindo nas e pelas experiências 
práticas (em condições sociais específicas de existência), 
constantemente orientadas para funções e ações do agir cotidiano. 

 

As ideias de Lefebvre e Bourdieu (2005) interligam-se às de Tardif (2002) no 

que se refere aos saberes docentes. Este último autor defende que a identidade 

profissional docente constitui-se a partir do saber da experiência (aquilo que 

subjetivamente compreendemos por ser professor), da formação profissional (das 

ciências da educação e da ideologia), dos disciplinares (saberes sociais definidos e 

selecionados pela instituição universitária) e dos curriculares (programas – objetivos, 

conteúdos, métodos).  

A partir da análise das informações obtidas nas entrevistas nos foi possível 

fazer algumas reflexões. A primeira delas é que, utilizando os conceitos de habitus e 

de campo de Bourdieu (2005), as impressões dos docentes profissionais acerca da 

docência universitária representa o conhecimento adquirido por estes atores sociais 

dentro do seu campo de produção, “espaço social de relações objectivas” 

(BOURDIEU, 2005, p. 64) – o mercado de atuação profissional – no qual há o 

predomínio da competência científica, ou seja, conhecer bem a sua área de atuação. 

Isto nos fez ratificar a nossa primeira idéia - os docentes-profissionais ingressam na 

docência por que são competentes e bem sucedidos no mercado de trabalho. 

 A segunda idéia, surgida após a análise das respostas dadas ás entrevistas,  

é que os docentes-profissionais ingressam no mercado de trabalho pela sua atuação 

profissional, ou pelo fato de quê o campo de produção – a docência universitária – 

para a área de CSA valoriza e utiliza a conduta profissional como critério de seleção, 

como forma de manter a qualidade dos cursos.  

Outro ponto de reflexão, consequência do anterior, é que na verdade não 

podemos considerar o pensamento dos docentes-profissionais como uma não 

valorização dos conhecimentos pedagógicos para o exercício da docência. Isto 

porque é fato a não existência legal (Lei 9.394/96) da formação pedagógica 

daqueles para atuação no ensino superior. Existe sim uma 

preocupação/supervalorização, com/da titulação e experiência no mercado de 
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trabalho no campo de atuação específico. Por isto, a maioria busca especializar-se 

em cursos de pós-graduação no âmbito específico de atuação. 

Disto surgiu outra observação. As políticas públicas brasileiras sobre o Ensino 

Superior, ao tratarem sobre a formação do docente universitário devem ser bem 

claras como o fazem ao tratar da formação do professor para atuação na Educação 

Básica. É preciso definir além do local, também a carga horária, os aspectos 

epistemológicos daquela formação. 

Além desta definição, é importante também que os gestores das Instituições 

de Ensino Superior (IES), sobretudo as privadas, conscientizem-se da necessidade 

de uma formação pedagógica dos seus docentes, a partir da compreensão que a 

universidade é uma instituição responsável, dentre outras, pela formação integral do 

profissional, donde se aplica a formação integral dos seus estudantes, como está 

determinado na Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI (1998), 

no artigo 1º, linha a: 

 

[...] educar é formar pessoas altamente qualificadas, cidadãs e 
cidadãos responsáveis, capazes de atender às necessidades de 
todos os aspectos da atividade humana, oferecendo-lhes 
qualificações relevantes, incluindo capacitações profissionais nas 
quais sejam combinados conhecimentos teóricos e práticos de alto 
nível mediante cursos e programas que se adaptem constantemente 
às necessidades presentes e futuras da sociedade. 

 

Ressaltamos a importância do entendimento pelos docentes-profissionais da 

docência como profissão. Reforçando este ponto de vista, Vasconcelos (2003) 

afirma que o docente deve compreender o ser professor com a responsabilidade de 

organizar o espaço da sala de aula, conhecer os objetivos e conteúdos da disciplina 

de trabalho, definir as técnicas para desenvolver os trabalhos didáticos, planejar as 

atividades discentes em sala de aula e avaliar continuamente todo processo de 

ensino-aprendizagem. 

É fato que para os docentes se entenderem dentro desta perspectiva é 

importante que tenham um espaço de diálogo com seus pares, orientados por um 

profissional da área de Ciências da Educação (CE), preferencialmente um 

pedagogo, de forma a favorecer o entrosamento com as especificidades da 

docência. 
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Igualmente, neste espaço favorecer-se-á a compreensão da docência como 

um campo de atuação com saberes diferenciados dos científicos. É preciso que 

estes profissionais ingressantes na docência universitária reflitam sobre as 

referências construídas acerca do ser professor ao longo da vida de forma a se 

“divorciarem” do paradigma dominante ou tradicional e se “casarem” com o 

paradigma emergente de ensinar e aprender (BEHRENS, 2005). Ou seja, é preciso 

romper com a educação bancária, em que o professor é o sujeito pensante e ativo e 

o aluno é ser ouvinte e passivo. 

É premente o entendimento dos docentes-profissionais sobre os discentes 

como sujeitos construtores de conhecimento, de sujeitos que são aprendentes e 

também ensinantes. Como afirma Alarcão (2001) é preciso mais aprendizagem no 

lugar de ensino e instrução. Os docentes-profissionais precisam compreender que 

no paradigma emergente, a educação ganha um sentido da epistemologia socrática, 

ex-ducere, ajudar a sair de, do fundo de si próprio. “Pensa-se poder levar os 

aprendente até a dúvida total de todas as suas certezas (dialética) e, uma vez feita a 

experiência da ignorância de tudo, ajudá-los a construir, ‘a dar á luz’ o conhecimento 

a partir de si próprios (maiêutica)”. (ALARCÃO, 2001, p. 100). 

Estas, porém, são as exigências da sociedade contemporânea, em que, 

parafraseando Marshall (1998), “tudo que é sólido se desmancha no ar” (Marx, ). 

Vivemos na certeza da incerteza e em educação não podemos pensar de forma 

diferente. Precisamos aprender a ensinar e aprender na e para a incerteza. No 

século XXI, devemos preparar os discentes para as mutações, para o incerto, para 

situações únicas e chocantes que lhes exijam um maior esforço para a paz e o 

desenvolvimento de maiores capacidades de resiliência. 

A partir das reflexões anteriores, conjecturamos sobre como os docentes-

profissionais podem pensar o processo ensino-aprendizagem se, em sua maioria, 

vivenciaram na graduação o modelo tradicional, inflexível? Como conseguirão 

romper com as estruturas consolidadas da formação se não for a partir de um 

processo de formação continuada e contínua?  

Entendemos que o exercício cíclico do agir�  pensar�  agir, proposto por Schön 

(2000), pode ser desenvolvido através do registro feito pelos docentes-profissionais 

das suas aulas, numa atitude reflexiva de aprimorar a sua (deles) prática. Um 

instrumento de registro é o memorial de formação, registro do processo de 
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formação, cujo conteúdo é a própria formação, as experiências e partes da história 

de vida que têm relação com as dimensões anteriores (formação e experiência).  

 

[...], o memorial de formação é uma forma de registro de vivências, 
experiências, memórias e reflexões que vem se mostrando 
imprescindível não só para tornar público o que pensam e sentem os 
profissionais e futuros profissionais, mas também para difundir o 
conhecimento produzido em seu cotidiano. (PRADO; SOLIGO, 2005, 
p. 61). 

 

Outro instrumento que sugerimos aos docentes para registro da sua prática, 

com o objetivo de posterior análise e reflexão, a fim de aprimorar o seu exercício 

docente em favor da aprendizagem dos discentes, é o diário de aula. Zabalza 

(2004b) define os diários de aula como “documentos em que professores e 

professoras anotam suas impressões sobre o que vai acontecendo em suas aulas” 

(p. 13). 

Assim como o memorial, o diário de aula é também um registro da nossa 

experiência como docente, entretanto este refere-se ao momento presente, ou seja, 

no cotidiano do fazer docente, o professor faz as suas observações sobre as aulas 

desenvolvidas como exercício reflexivo da sua ação. 

Outro ponto considerado na análise das informações que coletamos refere-se 

a certeza da importância da formação continuada. Cunha (1998, 2006); Masetto 

(1992, 2003ª, 2003b); Vasconcelos (2000), dentre outros que tratam sobre a 

docência universitária defendem, e nós coadunamos com eles, que independente do 

nível de atuação (Educação Básica ou Ensino Superior), os docentes precisam e 

necessitam estar em formação continuada. Esta é entendida como atualização na 

área de atuação, sobretudo, pela indispensabilidade dos professores em olhar a sua 

prática docente com uma lente de aumento, como forma de aprimorá-la em prol da 

aprendizagem. “A profissão docente exige de seus profissionais alteração, 

flexibilidade, imprevisibilidade.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 1999). 

Desta forma, utilizando o memorial e/ou o diário de aula como instrumentos e 

a formação continuada, o docente tornar-se-á pesquisador da sua própria prática 

docente, o que lhe permitirá refletir sobre as suas dificuldades, as certezas e 

incertezas.  

É importante que o profissional-docente compreenda que 
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O aperfeiçoamento da docência universitária exige, pois, uma 
integração de saberes complementares. Diante dos novos desafios 
para a docência, o domínio restrito de uma área científica do 
conhecimento não é suficiente. O professor deve desenvolver 
também um saber pedagógico e um saber político. Este possibilita ao 
docente, pela ação educativa, a construção de consciência, numa 
sociedade globalizada, complexa e contraditória. Conscientes, 
docentes e discentes fazem-se sujeitos da educação. O saber-fazer 
pedagógico, por sua vez, possibilita ao educando a apreensão e a 
contextualização do conhecimento científico elaborado. 
(ANASTASIOU; CAVALET; PIMENTA, 2003, p. 271). 

 

Sendo assim, os docentes devem entender o ensino como um espaço 

dinâmico e multirreferencial, tendo como foco principal a aprendizagem, o professor 

ensina e aprende e o aluno aprende e ensina. Neste processo, a aula torna-se uma 

ação dialógica e dialética, em que a problematização é a palavra de ordem. O 

discurso “dar aula” é substituído por “fazer aula”. 

A partir das inquietações provocadas pela pesquisa propomos como 

contribuição para o aprimoramento da docência universitária de docentes-

profissionais alguns encaminhamentos que visam o aprimoramento da docência 

universitária dos docentes-profissionais. 

Pensamos que as instituições responsáveis pela qualificação dos docentes-

profissionais são o MEC e as IES. O primeiro construindo políticas públicas em que 

haja a valorização das dimensões científicas e pedagógicas da docência, pois desta 

forma estará regulamentando a profissionalização da docência. O segundo 

desenvolvendo ações que possibilitem a qualificação didático-pedagógica dos 

docentes-profissionais. 

É claro que sabemos que isto não significará garantia de qualidade porque 

existem outros fatores que interferem na prática docente, por isto que atrelada às 

políticas públicas, sugerimos também que todo profissional, cuja formação seja o 

bacharelado, ao ingressar na docência universitária, participe durante um ano, de 

um Programa de Formação Continuada (PFC) oferecido, obrigatoriamente, pelas 

IES, esta, então, torna-se a responsabilidade das IES no que se refere à qualificação 

didático-pedagógica dos docentes-profissionais. 

O PFC deverá ser organizado de forma a contemplar um momento de 

discussão teórica, através de grupo de discussão ou fórum de discussão e outro 

momento para a socialização de experiências. Estes poderão acontecer de forma 
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presencial e/ou à distância, como modo de facilitar a participação dos professores 

em virtude da carga horária de trabalho. 

O PFC deverá ser organizado e executado pela Coordenação de Apoio 

Pedagógico (CAP), que também poderá ser implantada nas IES, algumas até já têm 

este setor. A CAP, além do PFC, também será responsável por acompanhar o 

docente na sua prática pedagógica, orientando no planejamento, na elaboração do 

processo avaliativo e também na construção do memorial de formação e/ou diário de 

aula. 

Além das políticas públicas, do CAP, PFC, sugerimos também, que haja 

uma reestruturação nos projetos políticos pedagógicos dos programas de cursos 

strictu sensu, mas especificamente, nos cursos de mestrado, para que haja uma 

maior atenção aos aspectos referentes à formação para a docência universitária.  

Outra ação que também poderia colaborar com a profissionalização da 

docência universitária, seria a criação e implantação do Conselho Federal de 

Docência Universitária (CFDU) como órgão regulador da profissão.  

Após o nosso diálogo entre o arcabouço teórico e as impressões dos 

docentes-profissionais acerca da docência universitária, pensamos nessas 

contribuições, mas sabemos que é preciso uma conscientização de todos os 

envolvidos no entendimento de que a universidade é a instituição responsável por 

“proceder à mediação entre a sociedade da informação e os alunos, para possibilitar 

que pelo exercício de reflexão, adquiram a sabedoria necessária à permanente 

construção do humano”. (ANASTASIOU; CAVALET; PIMENTA, 2003, p. 270). 

Destarte acreditamos que na contemporaneidade o entendimento é de que 

não estamos prontos, sempre podemos aprender algo novo e mudar a nossa forma 

de pensar, agir e sentir.  E esta tríade nos faz vivos. E como diz Raul Seixas, na 

música Metamorfose ambulante, “prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que 

ter aquela velha opinião formada sobre tudo...” 
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