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Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo identificar a relação dialógica entre saberes e 
desenvolvimento profissional com as necessidades de formação contínua nos espaços 
institucionais como mecanismo de reflexão da práxis pedagógica dos docentes. A partir 
das representações sociais e pesquisa bibliográfica, foram analisados os registros dos 
diários reflexivos dos professores que participaram do curso de formação pedagógica 
para professores da Universidade Estadual de Feira de Santana – Bahia, curso que se 
configura como única experiência de formação nessa instituição. Buscou-se 
contextualizar os cenários dessa experiência de formação, face ao debate em torno da 
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formação continuada de professores universitários. Conclui, apontando avanços dessa 
experiência na qualidade do trabalho docente e na melhoria do ensino superior. 
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resumen 

 

Este artículo tiene como objetivo identificar la relación de diálogo entre el conocimiento 
y el desarrollo profesional con las necesidades de capacitación en áreas como 
mecanismo institucional para reflejar la práctica pedagógica de los docentes. Las 
representaciones sociales y la investigación bibliográfica, analizaron los registros de los 
diarios reflexivos maestros que participaron en el curso de capacitación para maestros 
que enseñan en la Universidad Estatal de Feira de Santana - Bahia, un curso que se 
configura como una experiencia de capacitación única en esta institución. Hemos 
tratado de contextualizar la experiencia de los escenarios de formación que aborden el 
debate sobre la educación continua de los profesores universitarios. En conclusión, 
señalando que los avances de experiencia en la calidad de la enseñanza y la mejora de 
la educación superior. 
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Introdução 

Esse artigo se estrutura tomando como referência à dialética, compreendendo a 

existência de nexos e relações entre a forma pela qual o professor produz sua prática 

pedagógica e suas representações sociais (discursos, comportamento do sujeito, 

documentos, prática, etc.) nesse espaço multidimensional de estudo e de docência.  

Para Sá (1998), a pesquisa significativa se dá em três dimensões: simples 

descrição de um conteúdo de uma representação (2ª dimensão) relacionada às 

condições sócio-culturais que favorecem sua emergência (1ª dimensão) e/ou discussão 

de sua natureza epistêmica em confronto com o saber erudito/científico (3ª dimensão), 

caminhos que pretendemos percorrer ao longo desse artigo. 

Nesse sentido, tem como foco as experiências desenvolvidas na Universidade 

Estadual de Feira de Santana/ UEFS – Bahia, mais especificamente o curso de 

extensão para formação pedagógica de professores dessa instituição denominado: 



“Ensinagem, Aprendizagem e Avaliação”. Esse estudo é parte de um programa de 

pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Pedagogia Universitária - 

NEPPU da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, que busca investigar a 

expansão do ensino superior e as experiências inovadoras de formação continuada de 

docentes. 

Esse curso, oferecido por professores-pesquisadores do NEPPU aos docentes 

de diferentes áreas e departamentos dessa instituição, surgiu a 05 anos de uma 

demanda de alguns professores que careciam de uma fundamentação pedagógica em 

suas aulas, constituindo-se hoje como única experiência dentro da instituição 

reconhecida para tal finalidade. No registro do diário reflexivo do P44 e P6 podemos 

evidenciar essas necessidades pedagógicas: 

 

“1– Como direcionar a aprendizagem/discussões ao processo de ensino-
aprendizagem na universidade? 

2 – Como analisar e avaliar o que é mais importante no processo de 
ensino-aprendizagem na universidade: alcançar os “potenciais” de cada 
aluno, individualmente, e considerar seu avanço e amadurecimento 
(mesmo que alguns desses potenciais individuais não sejam o mínimo 
exigido para a formação do profissional que o curso exige), ou me 
basear numa padronização da qualidade/quantidade de aprendizagem 
(desconsiderando que alguns alunos não deram seu máximo – mas 
alcançaram o padrão – e outros ultrapassaram seu máximo – mas não 
chegaram ao nível padronizado)?”(P4) 

“Necessidade de novos saberes relacionados ao processo de 
construção de conhecimento, mais precisamente sobre as questões 
epistemológicas  e ontológicas dessa apreensão.” (P6) 

 

Nessa apresentação parcial da pesquisa, a qual se encontra em andamento, 

buscamos identificar, tomando com referência às representações sociais e a pesquisa 

bibliográfica, a relação dialógica entre saberes fundamentais ao desenvolvimento 

profissional e a necessidade de formação contínua nos espaços institucionais como 

mecanismo de reflexão da práxis pedagógica dos docentes (GUBA, 1990). O curso teve 
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carga horária de 60 horas, distribuídos em 15 encontros semanais de 04 horas. Foi 

realizado no período de agosto a dezembro de 2011 na Universidade Estadual de Feira 

de Santana - Bahia. 

Para o procedimento metodológico desse trabalho optamos pela pesquisa 

qualitativa de cunho descritivo, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados os 

diários reflexivos elaborados pelos docentes durante o curso. Para analisar esses 

dados, lançamos mão da Análise de Conteúdo, técnica que nos possibilita a 

compreensão e a percepção dos elementos contraditórios para a construção da crítica 

sobre os fenômenos, tendo como categorias de análise as representações sociais 

sobre a formação docente, atuação profissional e qualidade no ensino superior, 

permeadas por diálogos com diferentes autores que discutem esses temas. 

 

Contextualizando o debate em torno da formação continuada na docência 

superior 

 

Estudos mostram que nos últimos tempos tem-se ampliado o acesso ao ensino 

superior no Brasil. Programas de governo e o desenvolvimento de políticas públicas 

educacionais voltadas para a qualificação do mundo do trabalho, as novas demandas 

sociais e os impactos da nova revolução tecnológica sobre a produção e socialização 

do conhecimento, dentre outros fatores, tem gerado necessidades de uma maior 

qualificação profissional. 

A crescente expansão do setor privado que oferece formação superior e a 

expansão das universidades públicas em todo país, tem aumentado o número de 

matrícula a cada ano, aspectos que reforçam esse quadro de crescimento. Nas 

universidades públicas o número de vagas passou 759.182 em 1997 para 1.051.655 

em 2002, representando um aumento de oferta de 22% no sistema federal e 31% no 

sistema estadual (Fonte: MEC/INEP elaborado por Lock e Reis, 2004).  

Consideremos nesse debate a fala de Cavazotti (2010), quando traz uma 

reflexão sobre o caráter utilitarista e funcionalista dessa expansão, questionando se 

essas demandas de formação no campo das profissões e de desenvolvimento 

profissional não são parte dessa conjuntura pós-moderna de políticas neoliberais de 



melhoria das condições para aumento das forças produtivas, em detrimento do controle 

de organizações internacionais de investimentos econômicos. Segundo a autora, 

[...] quando da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, 
que confere ao nosso sistema educacional as diretrizes impostas pelos 
acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. À 
internacionalização da economia corresponde à submissão da educação 
aos ditames do mercado, garantida pelos acordos políticos. Consultores 
internacionais assessoram a elaboração dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais na perspectiva de que o conhecimento científico seja 
simplificado em competências e habilidades de “saber fazer”, em 
detrimento do compreender que requer maiores níveis de abstração e 
elaboração. (CAVAZOTTI, 2010, p. 5) 

  

Paradoxalmente e, numa medida que não acompanha essa expansão do ensino 

superior, autores como PIMENTA e ANASTASIOU (2010); MASETTO (2003) apontam 

um déficit e falta de programas de formação de professores para atuação no ensino de 

graduação alertando para essa necessidade, já que os cursos de pós-graduação 

desenvolvidos nas universidades não dão conta dessa formação específica para a 

docência, apesar do esforço das Agências Financiadoras (CAPES, CNPq, FAPESB e 

outras) e do aumento significativo do número de mestres, doutores, pesquisadores e 

pós-doutores brasileiros (MASETTO, 2003, p.22).  

Conforme Rauli e Althaus (2011) essa situação é agravada quando: 

 

Não obstante, constata-se que as iniciativas das universidades quanto 
aos investimentos na proposição de programas de formação docente 
parecem ainda estar num estágio embrionário. A falta de políticas 
públicas que promovam esta formação contribui para o agravamento da 
situação. E, ainda, ser pouco expressivo o número de professores 
universitários que se dedicam à dimensão pedagógica de seu trabalho.  

 

 

Enquanto esses programas não se concretizam, cabe ao professor universitário 

aprender a desempenhar sua função docente mediante um processo de socialização 

ora intuitiva ora autodidata, devido a uma inexistência de uma formação específica 

(PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p.36). Sobre essa questão podemos observar que, 

para os professores envolvidos na formação, faltam espaços para essa aproximação 

das teorias e saberes pedagógicos, como observamos nesse registro: 



 

“Os autores discutidos no encontro tratam pontos importantes de serem 
considerados pelo docente se ele realmente tem o propósito de 
estimular a aprendizagem. Na minha prática muito do que foi dito já é 
aplicado, porém não tinha estudado autores que abordassem esse tema. 
Sempre agi muito com o coração me colocando no lugar dos alunos, e 
tentando driblar as dificuldades que tive quando estudante.” (P2) 

 

Essa lacuna tem favorecido iniciativas de pesquisas e experiências que 

valorizem a formação continuada na docência universitária, como é o caso da UEFS. 

Partindo desses pressupostos é que entendemos ser de grande relevância pesquisas 

que mapeiem e analisem o desenvolvimento de projetos de formação continuada de 

professores universitários. Entender os cenários, os contextos e as perspectivas dessa 

formação é condição fundamental para avanço na qualificação do trabalho docente. 

Nessa perspectiva, a Universidade Estadual de Feira de Santana tem 

desenvolvido, embora ainda restrita a uma pequena parcela de seus professores, ações 

que proporcionam, através da extensão e da pesquisa, a reflexão dos professores para 

a docência, produção de conhecimentos e fomento de pesquisa tendo como uma das 

referências a demanda ora apresentada. 

 

Docência e desenvolvimento profissional: compromisso pessoal, institucional na 

busca pela qualidade do ensino. 

As discussões sobre os saberes pedagógicos se constituem como um campo de 

estudo em expansão, haja vista o aumento das publicações de escritos que tratam da 

questão do conhecimento dos professores. Esse campo de estudo ganha força a partir 

da década de 90 por conta também, dos movimentos de profissionalização do ensino o 

que acaba implicando na necessidade de um repertório de conhecimentos visando 

garantir a legitimidade da profissão (TARDIF, 2010).  

Essas pesquisas apontam para a urgência de repensar a prática pedagógica e 

os saberes docentes fugindo um pouco das discussões até então, vistas no campo 

educacional, que em sua maioria acabavam por reduzir a profissão docente a um 

conjunto de técnicas e competências. Segundo Nunes (2001, p.29) “passou-se a 

estudar a constituição do trabalho docente levando-se em conta os diferentes aspectos 



de sua história: individual, profissional, etc.” projetando assim, o professor para o centro 

das discussões e dos debates. Esse registro aponta essa busca de autonomia: 

 

“Após conseguir identificar que a metodologia, desenvolvida no 
componente curricular em que atuo, está na perspectiva dialética, tenho 
mais clareza sobre o que estamos construindo e desenvolvendo no 
nosso processo de ensinagem. Após esta identificação sinto-me mais 
segura no planejamento e realização das atividades da disciplina.” (P2) 

 

Estudiosos como Nunes (2001), Lellis (2001), Monteiro (2001) apontam o 

professor como sujeito de um saber e de um fazer, emergindo assim, a necessidade de 

se investigar os saberes próprios da formação docente.  

Nesse sentido, o trabalho docente exige conhecimentos específicos a sua 

profissão e deveriam fundamentar sua formação.  Farias et all (2009, p.73) além de 

ratificar essa especificidade estabelece um quadro síntese das categorias existentes 

sobre os saberes docentes a partir de TARDIF, LESSARD E LAHAYE(1991); 

GAUTHIER(1998); SHULMAN(1986); SAVIANI (1996); PIMENTA(1999).  

Essas categorias de saberes reconhecem o professor como sujeito que produz e 

mobiliza saberes na sua prática, razão pela qual voltam o foco para a formação do 

professor em ação, daí a necessidade de investimento na formação permanente do 

professor. Essa formação continuada e permanente deve garantir aos professores o 

direito de se apropriarem desses saberes, pois dizem respeito à sua própria atuação 

profissional e pessoal visto que esses saberes estão relacionados com a pessoa e a 

sua identidade, com a sua experiência de vida e com sua história profissional, com suas 

relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores do processo educativo. 

Por isso é necessário estudá-la relacionando-a com esses elementos constitutivos do 

trabalho docente (TARDIF, 2010, p.11). 

Ao mesmo tempo, esses saberes estabelecem interfaces com a dimensão social 

por emergir das práticas coletivas e da realidade social sendo uma prerrogativa também 

da instituição de ensino e dos pares que compõem o sistema educacional. Tardif (2010) 

propõe o trabalho de formação e profissionalização a partir de categorias de saberes: 

pedagógicos, profissionais, os disciplinares, os curriculares e os saberes experienciais. 



Esses saberes se constroem entre responsabilidade individual e o compromisso 

coletivo institucional. 

Pimenta (2010), tematizando a formação continuada de professores afirma que a 

prática na formação docente começa a ter outro significado quando, indissolúvel da 

teoria, toma uma dimensão política. Nesse sentido, deve ser sistemática e científica na 

medida em que adota objetivamente (conhecer) o seu objeto (ensinar e aprender), 

intencional e não-casuística. Para a autora tal ação docente só se efetiva quando em 

sua formação é confrontado a visão dicotômica que enfatiza a autonomia da teoria em 

relação à prática e vice-versa. Necessário é o entendimento que teoria e prática sejam 

componentes indissociáveis dessa práxis (FREITAS, 1995). Como observado no 

registro do P4: 

“O principal destaque é que passamos a conhecer, e até utilizar, alguns 
conceitos relacionados à educação, e estabelecermos sua relação com 
as atividades que desenvolvemos em nossa prática docente. 

A aprendizagem não depende basicamente do domínio do conteúdo 
pelo professor, mas de uma construção realizada pelo professor-aluno 
frente às reais necessidades de conhecimento. Substituímos nossa 
concepção fundada na epistemologia do senso comum por uma 
epistemologia genética, onde a ação do sujeito (aluno) é imprescindível 
para o processo de apreender. Com isso, buscamos nos afastar de uma 
aprendizagem memorística e repetitiva e partimos para a construção do 
conhecimento através da interação professor-aluno-conteúdo e 
realidade social.  

A ensinagem é uma ação de enfrentamento da construção do 
conhecimento através da prática social efetivada de forma consciente 
pelo professor e aluno, necessária à formação para a graduação, e 
deste processo resulta a aprendizagem. Aprendizagem que parte da 
lógica dialética que considera a síncrese trazida pelo aluno, a partir da 
qual parte uma análise intencional e sistemática dos conteúdos, 
chegando à construção da síntese, a partir da qual pode resultar numa 
ação transformadora. Cabe ao professor compartilhar o saber de forma 
prazerosa, mobilizando o aluno para a construção do conhecimento.” 
(P4) 

 

Segundo Tardif (2010), baseado em estudos anteriores, afirma que os saberes 

quando percebidos como “saberes-na-ação” contribuem para a formação crítico-



reflexiva dos professores. Desta forma, a prática docente indicadora do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer 

(FREIRE, 2011, p.39), também se configura uma política institucional a ser 

implementada nessa docência. 

Para Tom e Valli citado por Rodrigues (2006) essa formação contínua: 

 

[...] surge então como um meio de ajustamento continuado, de 
atualização e de aprofundamento dos conhecimentos profissionais e das 
competências exigidas nos vários domínios da ação educativa, 
superando lacunas da formação inicial, numa tentativa de melhoria da 
qualidade do ensino e das aprendizagens e também disponibilizando 
conhecimentos, capacidades e atitudes favoráveis à mudança e 
facilitadores das deliberações que o professor tem de efetuar na 
situação singular do exercício profissional. (p.37) 

 

Registros dos professores participantes do curso de formação em estudo 

apontam essa lacuna na preparação para docência superior, visto que, a pós-

graduação acaba não dando conta dessa formação. Identificam o desejo de mudança, 

de repensar suas práticas, tornando o processo mais qualificado e significativo, sendo 

identificado por eles a necessidade de apropriação dos saberes docentes e de espaços 

de trocas de experiências. Nas falas dos professores participantes é percebível a 

importância desse momento: 

 

“O encontro permitiu refletir sobre a necessidade de me reorganizar 
como docente e buscar formas não só de aperfeiçoar o ensino, mas 
também de facilitar a apropriação do conhecimento por parte do aluno.” 
(P2) 

“Mais uma vez considero o mais relevante é a possibilidade de refletir 
sobre a minha prática, e a riqueza das falas durante as discussões na 
sala.” (P3) 

”Com certeza poderei levar para meus colegas de disciplina, muitos 
conceitos que poderão desmistificar a ensinagem, aprendizagem e como 
realizaremos as avaliações. Sei que terei, como sempre, muitas 
dificuldades, pois trabalho com pessoas que não tem a mente aberta 
para o novo. Mesmo sendo urgente as mudanças de comportamento de 
docência frente às novas exigências da nova cultura da aprendizagem.” 
( P5) 

 



A prática pedagógica são representações sociais do senso comum que precisam 

passar pelo crivo do conhecimento científico para serem reelaboradas numa 

perspectiva de proporcionarem mudanças qualitativas (MOSCOVICI apud SÁ, 1998). 

Nesse sentido, acreditamos que a melhoria da qualidade do trabalho docente na UEFS 

tendo como perspectiva essa transposição crítica do senso comum dessas práticas ao 

conhecimento científico apropriado coletivamente nesses espaços de formação e 

transgressão politicamente necessária, principalmente nas discussões sobre as bases 

teóricas (epistemológica, gnosiológica e ontológica) que fundamentam essa prática, 

como afirma os professores P6 e P2 em um de seus registros reflexivos: 

“Necessidade de novos saberes relacionados ao processo de 
construção de conhecimento, mais precisamente sobre as questões 
epistemológicas  e ontológicas dessa apreensão.” (P6) 

“Que todas as nossas ações, como docentes, estão ancoradas num 
paradigma, numa base epistemológica, sobre a qual nem sempre 
refletimos e nem sempre temos consciência.” (P2) 

 

Considerações provisórias 

Esse estudo introdutório nos permitiu identificar, tomando com referência às 

representações sociais e a pesquisa bibliográfica, a relação dialógica entre saberes 

fundamentais ao desenvolvimento profissional e a necessidade de formação contínua 

nos espaços institucionais como mecanismo de reflexão da práxis pedagógica dos 

docentes. Através das discussões aqui estabelecidas, mesmo que ainda provisórias, foi 

possível compreender como os saberes docentes integram o conjunto de práticas 

relacionadas à profissionalização do professor sendo importantes em sua atuação e na 

melhoria da qualidade do ensino superior. 

Ao mesmo tempo verificamos a necessidade de investigações mais 

aprofundadas das implicações dessa experiência de formação continuada da UEFS na 

qualificação do trabalho docente, permitindo apontar possibilidades de melhoria do 

ensino dessa universidade.  



Necessidade de historicizar o papel da universidade nesse processo de 

formação humana, contrapondo aos interesses pós-modernistas de formação para as 

competências e habilidades na lógica capitalista. Como reforça Moura e Suanno, 

  

Mudar o processo educacional universitário não depende de teorias 
revolucionárias ou da eficiência de novos métodos. Significa, antes de 
tudo, a mudança de atitude por parte dos docentes e das instituições, 
para que se rompa com a reprodução dos interesses do sistema, que se 
julga no direito de redefinir o papel social, os saberes e comportamentos 
dos professores. (MOURA e SUANNO, 2011, p. 21-22) 
 

Sobre a ampliação da oferta de vagas nas universidades públicas, vale à pena 

ressaltar que, apesar desses avanços, grande parte da população brasileira ainda não 

consegue ingressar no ensino superior. É importante destacar também, a necessidade 

de um maior debate em torno da qualidade desse ensino, bem como as políticas do 

Governo Federal através do REUNI – programa que traz diretrizes para esse acesso e 

permanência dos estudantes no ensino superior. 

É necessário repensar o esvaziamento do debate político quando discutimos a 

formação docente e sua profissionalização. É preciso compreender o contexto histórico-

político onde a universidade e seus atores sociais estão inseridos, a fim de não sermos 

protagonistas do projeto dominante de incremento da alienação humana, o qual não contribui 

para o avanço da consciência da classe trabalhadora, na medida em que, adia o projeto de 

emancipação da humanidade. Projeto este, segundo Penna (2011) fundamentado nas bases 

ontológicas, que só pode ser construído pela organização consciente da classe trabalhadora em 

busca da superação do modo de produção capitalista. 
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