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RESUMO 

 

O trabalho apresenta discussões referentes à importância da formação do profissional do 
Ensino Superior, frente às exigências atuais vividas pelas Instituições de Ensino Superior, 
bem como desafios enfrentados pela educação brasileira em um momento marcado pela 
expansão e transformação deste nível de ensino. Por meio de um estudo bibliográfico, far-se-á 
um levantamento de discussões sobre o tema. Os estudos voltados ao docente do ensino 
superior têm se preocupado mais com os aspectos avaliativos com base no alcance de metas 
estatísticas, em detrimento da formação de profissionais preocupados e comprometidos com 
uma educação que prioriza a formação da autonomia e da integralidade dos indivíduos. Um 
novo foco dado ao processo de formação dos docentes para a Educação Superior apresenta 
desafios, como diferentes perfis de alunos e a exigência de uma prática pedagógica que venha 
atender às diversidades.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior; Formação; Docente do Ensino Superior. 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents discussions on the importance of a Higher Education professional’s 
formation, compared to the current demands experienced by Higher Education institutions, as 
well as challenges faced by Brazilian education in a time marked by the expansion and 
transformation of this level of education. Through a bibliographical study, it will make a 
survey of discussions on the topic. The studies related to the teaching of Higher Education 
have been more concerned with aspects of evaluation based on achievement of goals statistics 
at the expense of formation of professionals concerned and committed to an education which 
prioritizes the formation of autonomy and integrity of individuals. A new focus given to the 
process of teachers’ formation for Higher Education presents challenges, as different profiles 
of students and the requirement of a pedagogical practice that will meet diversity.  
KEY WORDS: Higher Education; Formation; Teacher of Higher Education.  
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo desse estudo é realizar um levantamento bibliográfico sobre a atual 

situação, em que os estudos acadêmicos sobre formação do docente do ensino superior se 

encontram no Brasil, e por meio disso compreender a influência deste para uma educação de 

qualidade. Será focalizado o contexto atual da educação superior e de seus profissionais, 

tendo como base as ações do governo e suas influências.  

A base teórica utilizada é composta de trabalhos acadêmicos: livros e artigos, que 

discutem o tema em questão. Levaram-se em consideração os resultados de pesquisas 

realizadas sobre a docência no ensino superior, as hipóteses levantadas e as inferências feitas 

pelos pesquisadores.  

O método que orientou o trabalho foi o hipotético-dedutivo, tendo em vista o 

comportamento do fenômeno que para ser compreendido foi necessário transitar entre os 

aspectos gerais e específicos em uma via de mão dupla, ou seja, observaram-se as influências 

sofridas pelo docente do ensino superior oriundas de um processo de transformação do 

sistema educacional brasileiro, bem como as influências exercidas por esses profissionais 

neste momento de mudança. Também foi utilizado o método descritivo, no momento em que 

se levantaram os dados a partir de leituras e descreveu-os procurando identificar os aspectos 

da realidade neles contidos.  

A situação atual do docente do ensino superior é apontada por muitos estudiosos da 

área como algo que merece extrema atenção, porém se percebe que poucos estudos são 

realizados. A maior atenção dada a este assunto é pelo Estado no que diz respeito à avaliação 

institucional, visto que há um crescimento acelerado nas demandas do ensino superior, que 

acaba por exigir um acompanhamento do Sistema Nacional de Ensino. Os diagnósticos 

realizados com base nestas avaliações fornecem respostas sobre a expansão do Sistema de 

Ensino Superior e a consequente expansão das vagas, remetendo a necessidade de estudos 

mais aprofundados sobre o profissional do magistério que atua neste nível de ensino e as 

exigências que lhes são apresentadas nesse contexto. Isso possibilitará uma relação entre os 

pontos de transformação que hoje ocorrem no ensino superior, identificando as necessidades 

de adequação à realidade em virtude de um processo de mudança que precisa ser 

implementado, sabendo-se que o professor do ensino superior sofre diretamente todas as 

influências dessa realidade. O trabalho está constituído por reflexões acadêmicas de 

pesquisadores do tema Formação de Docentes do Ensino Superior, bem como do 
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conhecimento adquirido pelas autoras em pesquisas para conclusão do curso de Pós-

Graduação em Docência do Ensino Superior. Na introdução, está exposto o ponto principal de 

discussão do assunto, A formação do docente do ensino superior frente a desafios oriundos de 

um processo de transformação do sistema educacional brasileiro, o qual tem como tônica, a 

democratização do ensino. Alguns títulos trazem vertentes atuais de discussão: reflexões 

sobre o que é o docente do ensino superior; as influências sofridas por este profissional, diante 

das mudanças implementadas no sistema educacional, voltadas principalmente ao ensino 

superior; a importância de uma formação de qualidade para atuar na área. Também é 

abordado um dos temas classificados por alguns autores como tema emergente no campo da 

educação, a preparação tanto dos docentes quanto das instituições para receber alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, na busca de um ensino inclusivo, aberto a 

diversidade, tendo em vista o processo de democratização e a expansão do ensino superior. 

 

1 O DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR 

 

A concepção de docente do ensino superior está sofrendo alterações atualmente em 

virtude da necessidade de adequar a formação dos profissionais às exigências da realidade 

atual. Existe hoje, uma crescente preocupação focada na docência do ensino superior, a qual 

tem proporcionado um aumento dos estudos sobre desenvolvimento profissional dos 

professores universitários, para além do saber meramente teórico-disciplinar. 

No Brasil e em outros países da America Latina, a reforma educativa tem levada a 

efeito desde o final da década de 1970, a necessidade de focar a formação dos profissionais 

dessa área tratando-a como impulsionadora e realizadora de mudanças, e como elemento que 

cria condições para a transformação do ensino. 

Há uma necessidade de ampliar a demanda desses profissionais por uma formação 

também no campo dos saberes pedagógicos e políticos, o que indica um reconhecimento da 

importância desses saberes para ensinar bem no ensino superior. Isso aponta para uma 

formação do futuro de qualquer área, como educador, pesquisador reflexivo, crítico e 

competente no âmbito de sua disciplina, no papel de formador de profissionais também 

reflexivos, além de sua ação frente ao ato de planejar, acompanhar, avaliar e replanejar a 

tarefa docente com objetivo de promover a permanência e o desenvolvimento dos alunos do 

ensino superior. 
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Encontram-se exercendo a docência universitária, professores com formação 

didática obtida em cursos de licenciatura, outros, que trazem sua experiência profissional para 

a sala de aula, como o caso de engenheiros lecionando matemática, fisioterapeutas atuando 

como professor de biologia e assim por diante, e outros ainda, sem experiência profissional ou 

didática, oriundos de cursos de especialização e /ou stricto sensu, (MORASINI, 200, p 11). 

O domínio de uma disciplina específica não é mais suficiente para o professor 

universitário, tornou-se indispensável uma inovação em todo sistema de ensino superior, haja 

vista que a área da educação é que recebe profissionais oriundos das mais diversas 

especialidades. “Contudo, especialmente as duas últimas décadas têm sido marcadas por 

constantes reflexões quanto ao papel do ensino, seus objetivos, sua aplicabilidade perante a 

sociedade e a busca de outras formas de transmissão dos saberes científicos” (FRANCO in: 

MOROSINI, 2000, p.70). 

Na década de 1990, já havia uma preocupação com os novos rumos do ensino. As 

relações de ensino-aprendizagem, onde se destacam a relação teoria-prática e a interação 

professor-aluno-instituição, se constituiu foco para uma adaptação desses às mudanças 

implementadas pelo novo modelo de ensino, como o uso de novas tecnologias que auxiliam o 

aprendizado, além de perspectivas teóricas que apontam para um novo paradigma de 

educação. 

A Legislação Educacional apresenta como exigências para exercer a carreira de 

docente do ensino superior à necessidade de uma formação específica, assim, “a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), no Capítulo VI, artigo 66 cita: A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (MACHADO, 2009, p. 4). 

Ainda que o profissional tenha título de mestre ou doutor, mas se em sua formação 

não foram incluídos conteúdos que contemplam aspectos didático-pedagógicos de preparação 

para o magistério, sua formação não está fundada na formação para exercer a docência. 

Por mais autonomia e conhecimento que o professor do magistério superior traga 

das diversas áreas de atuação, isso não garante a preparação inerente à construção do 

significado dos saberes, das competências, dos compromissos e das habilidades referentes à 

docência. A prática do docente universitário vai além do trabalho em sala de aula. “Ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua 

construção” (PAULO FREIRE, 1996, p. 25, apud MACHADO, 2009, p. 1).  

1.1 O docente e as mudanças no sistema de ensino brasileiro 
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A formação do professor do ensino superior é marcada atualmente pelo que se 

classifica formação de profissionais em pesquisa. Segundo Cunha (2000) nem sempre foi 

assim, pois nos anos de 1960 e 1970, a preocupação com a formação profissional emergia da 

formação para produção do conhecimento. 

Com o advento da ciência moderna a construção do conhecimento, bem como a 

formação dos profissionais passou a seguir o paradigma da razão instrumental, 

consequentemente o processo de ensino-aprendizagem tem a sua configuração pautada no 

mesmo sentido.  Em uma realidade em que a produtividade se sobressai diante de outras 

expectativas da vida social, a educação toma a mesma direção, estando, portanto, a serviço 

dos interesses governamentais. Nesta discussão cabe ressaltar uma das ferramentas mais 

notáveis do governo atual, a avaliação institucional, pautada em um modelo de governo 

gerencial. 

O SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior foi criado pela 

Lei 10. 861 de 14 de abril de 2004 e tem por objetivo avaliar todos os aspectos referentes ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, à responsabilidade social, ao desempenho dos alunos, à 

gestão da instituição, ao corpo docente, às instalações e vários outros. Isto representa o 

controle do Estado perante a educação superior, o que significa uma comunhão de objetivos. 

Desse modo, há que se pensar na questão da autonomia das instituições de ensino superior 

que se relaciona diretamente com a autonomia do professor. 

Oliveira; Fonseca e Amaral (2006) analisam o processo de avaliação das IES – 

Instituições de Ensino Superior, levando em consideração a qualidade e o desenvolvimento 

dessas instituições. Nesse processo é preciso que haja uma contribuição que atinja de forma 

eficaz as esferas que compõem o ensino superior, como os alunos, às instituições, à própria 

educação e os docentes.  

Enquanto ferramenta do Governo Federal para melhorar a qualidade da educação no 

Brasil, a avaliação institucional das IES tem sido implementada no sistema educacional para 

sinalizar indicadores de melhorias. Porém, focalizar apenas este objetivo, não é suficiente 

frente às necessidades encontradas pela educação brasileira nos últimos anos, os dados 

obtidos pela avaliação institucional precisam ir além de mensuração e, devem constituir-se 

em ponto de partida e de tomada de decisões para mudanças nas partes que compõe o todo, o 

Sistema Educacional. A qualidade da infra-estrutura das IES, o modelo burocrático e 
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educacional, o perfil dos ingressos nesse sistema, nos remete à importância dada aos níveis 

anteriores da educação e aos professores, agentes impulsionadores dessas mudanças. 

As organizações e instituições possuem um papel muito importante nas mudanças 

sociais que vêm ocorrendo. Estas têm gerado forças impulsionadoras de mudanças rumo a 

uma nova realidade. Colossi; Consentino e Queiroz (2001) trazem a ideia de um campo de 

força impulsionadora de mudanças dentro das IES que se caracteriza pela propagação do 

ensino colaborativo. Eles apontam estas transformações como marca de um novo milênio, 

pois o trabalho dos autores foi publicado no início do novo milênio, o que indica que nesses 

oito anos é possível sentir alguns efeitos das mudanças apontadas.  

Assim, percebe-se que a educação superior no Brasil está imersa em um cenário de 

mudanças e o professor, ao mesmo tempo em que as sofre, também as provoca. A formação, 

desses profissionais não cabe mais ser baseada em um modelo conteudista, que prioriza a 

transmissão de informações de maneira depositária, mas de uma educação voltada à formação 

ao respeito pelo ser humano e pelo meio ambiente, e o ensino superior pode contribuir na 

constituição de uma nova cultura, pois segundo Colossi; Consentino e Queiroz (2001), a 

Educação Superior é uma das mais respeitas instituições do país. 

 

2 A FORMAÇÃO DO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR 

 

A cultura da formação continuada é difundida no meio acadêmico como de extrema 

necessidade ou até peculiar a todo bom profissional. Neira (2008), afirma que os profissionais 

da graduação levam da sua formação a certeza de que ainda continuarão alunos.  Esta visão é 

estendida à sociedade inteira nas suas diversas instituições, como a família, o trabalho, a 

mídia, entre outros, o que para o autor não é totalmente positivo, pois os professores acabam 

por incorporar uma representação de incompetência “(...) e, a fim de preservar sua auto-

estima, recorrem aos cursos de formação”. 

Outro ponto que sinaliza intermitentemente para a necessidade da formação 

continuada dos docentes, são as frequentes transformações pelas quais a sociedade passa, com 

isso, têm-se um novo perfil de aluno o que exige um novo perfil de professor. É o que Tardif 

(2005, apud NEIRA, 2008, p. 19), classifica como “choque com a realidade” e para completar 

o entendimento “(...) leva por vezes o jovem educador ou educadora a desqualificar sua 

formação inicial e ‘apostar todas as fichas’ no retorno à condição de aluno ou aluna nos 
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cursos de formação contínua como alternativa para corrigir os próprios defeitos” (NEIRA, 

2008, p. 19). 

Assim, ao passo em que a formação continuada pode exercer grande importância 

para a docente no sentido de continuar se atualizando, pensando e melhorando a sua prática, 

ela também pode ir ao sentido contrário, desqualificando os profissionais da educação 

levando-os a um estágio de antipatia pelo que fazem. 

É necessário, portanto, que a educação continuada para profissionais que vão atuar 

na docência do ensino superior, tenha em si mesma, uma importância incontestável para que 

estes, ao procurar a continuação dos seus estudos, encontrem cada vez mais respaldo no que 

realizam, o que pode resultar no fato de que a preparação se constitua também parte do seu 

trabalho. Segundo André (1999), o conceito de formação continuada encontrada na maioria 

dos periódicos referentes ao tema, define esta como sendo “(...) o processo crítico-reflexivo 

sobre o saber docente em suas múltiplas determinações” (ANDRÉ, et al, 1999, p. 3). 

As competências que Perrenoud (2000) propõe para ensinar, embora sua pesquisa 

tenha sido desenvolvida e centrada na educação escolar, servem também para o professor do 

ensino superior, e ao abordar que o docente necessita “saber administrar sua formação 

contínua” fornece cinco componentes básicos necessários para que isso aconteça, são eles: 

 

Saber explicitar as próprias práticas; estabelecer seu próprio balanço de 
competências e seu programa pessoal de formação contínua; negociar um 
projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola, rede, (sic) 
instituições de ensino superior); envolver-se em tarefas em escala de uma 
ordem de ensino ou do sistema educativo; acolher a formação dos colegas e 
participar dela. (PERRENOUD, 2000, p. 158)  

 
 Habituar-se a analisar e explicitar sua prática pedagógica, ter consciência do que faz e 

como faz, colabora para que o docente tenha uma maior lucidez sobre sua profissão. Além 

disso, o docente universitário precisa estar o tempo todo adquirindo novos conhecimentos e 

também produzindo, visto que o sistema de educação superior exige um profissional cada vez 

mais comprometido com a produção e transmissão do conhecimento e da cultura popular. 

É nítido, que o contexto atual exija de todos os profissionais da educação que se 

coloquem na situação de alunos, pois as mudanças, e a produção de conhecimento e 

informação acontecem de forma acelerada, tornando as pessoas cada vez mais dependentes de 

estarem inseridas em um processo de atualização. Os profissionais que atuam no ensino 

superior, além de formarem outros profissionais das diversas áreas, também formam 

pesquisadores e futuros formadores, neste sentido, precisam dispor das ferramentas 
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necessárias que garantam o processo de ensino-aprendizagem e com isso resulte na formação 

de profissionais qualificados e comprometidos. 

 

 

3 DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR E O 

PROCESSO DE INCLUSÃO 

                                                

 

O processo de expansão do ensino superior no Brasil tem aberto espaço para 

algumas discussões educacionais referentes à qualidade da aprendizagem, consequentemente 

emerge nesse contexto a questão das Dificuldades de Aprendizagem (DA) e da inclusão 

desses alunos no ensino superior. Não significa dizer, porém, que antes do processo de 

expansão, esse problema não existisse, mas a democratização do ensino superior tem 

facilitado o acesso das pessoas, que por sua vez, muitas vezes não estão preparadas 

suficientemente para se desenvolverem autonomamente em seus estudos. 

Os órgãos federais de educação, têm se mobilizado para enfrentar o problema da 

dificuldade de aprendizagem na Educação Básica, mas ainda não têm dado atenção necessária 

ao nível superior. Um dos pontos mais importantes a serem considerados é a preparação dos 

professores para proporcionar e conduzir seus alunos com alguma DA para que possam torna-

se independentes na construção do seu próprio conhecimento. 

De acordo com Vitalino (2007), muitas pesquisas já constataram que os professores 

não estão preparados para lidar com alunos com DA, e outras até apontam possíveis 

caminhos, como a preparação nos cursos de licenciatura e pós-graduação e programas de 

educação continuada. Porém, constata-se que os próprios professores do ensino superior, 

também não estão preparados sequer, para entender realmente o que se denomina DA, muito 

menos, para saber lidar com essa realidade. 

Algumas pessoas tendem a associar a DA, apenas às necessidades educacionais 

especiais de origem biológica. Porém a Resolução n° 2, de 11 de setembro de 2001, em seu 

art. 5°, Considera educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o 

processo educacional, apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações 

no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares. Elas são compreendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a uma causa 

orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. 

Este grupo diz respeito aos alunos que apresentam dificuldades de comunicação e sinalização 
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diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, 

e refere-se também às altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 

os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.     

Diante das inúmeras e específicas dificuldades de aprendizagens observadas no 

processo educativo, surgem alguns conceitos acadêmicos oriundos de áreas como a Biologia, 

a Psicologia, a Sociologia, entre outras. É possível afirmar, portanto, que:  

 

O conceito de Dificuldade de Aprendizagem (DA) surgiu da necessidade de 
se compreender a razão pela qual um conjunto de alunos, aparentemente 
normais, estava constantemente a experimentar insucesso escolar, 
especialmente em áreas acadêmicas tal como, a leitura, a escrita ou o 
cálculo (CORREIA, 2004, p. 369).    

 
O aluno com DA precisa ser informado sobre seu “problema”, para que ele possa 

compreender os pontos que precisam ser dados maior atenção e também àqueles que 

apresentam grande potencial, no intuito de melhor desenvolvê-los. É este olhar que o docente 

precisa lançar ao processo de inclusão e dessa forma, contribuir para uma educação mais 

democrática. 

Segundo Carvalho (1999), incluir significa organizar e implementar respostas 

educativas que facultem a apropriação do saber, do saber fazer e da capacidade crítica e 

reflexiva; envolve a remoção de barreiras arquitetônicas e, sobretudo das barreiras atitudinais. 

Poder-se-ia afirmar ainda que incluir é acima de tudo respeitar as diferenças e compreender 

que a diversidade é uma característica natural do ser humano, e que os nossos conceitos 

seguem um padrão errôneo, pois a diferença não é a minoria, mas o todo. 

É recorrente a crença de que os estudantes do Ensino Superior possuem uma 

capacidade intelectiva maior que os dos outros níveis de ensino, assim como também é 

recorrente, a crença de que o adulto possui maior capacidade de aprendizagem do que a 

criança e o adolescente. Mas esses pensamentos generalizam algo que é muito específico, a 

capacidade de aprendizagem, que depende de inúmeros fatores e condições adversas. O que 

acontece muitas vezes é que não é dada a devida atenção a alguns problemas que dificultam a 

aprendizagem e estes por sua vez com o passar do tempo ficam mais agravados. 

Assim, revela-se um grande desafio para os alunos e para os professores do ensino 

superior:   

Aprender a aprender é um dos principais desafios que se coloca aos 
alunos do Ensino Superior. As dificuldades destes alunos prendem-se, 
muitas vezes, com as diferenças entre as estratégias de ensino e 
aprendizagem do ensino secundário, mais orientadas e definidas, que 
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se contrapõem com as do ensino superior, onde as orientações são 
mínimas (RODRIGUES et al 2005, p.1). 

 

O aluno que já vem com suas deficiências, fica sem rumo, o que só tem agravado 

sua inclusão e permanências nas universidades. Os docentes, por sua vez não estão preparados 

para receber alunos que precisa ultrapassar barreiras que supostamente deveriam ter sido 

suprimidas na educação básica, tais como dificuldades de leitura, interpretação, escrita, entre 

outras. 

Normalmente, no ensino superior, o aluno é tratado como se já tivesse uma grande 

experiência em pesquisas. Os professores não percebem que o ensino-aprendizagem é um 

processo continuado e interativo e para que ele ocorra é preciso que haja uma relação entre 

alunos e professores rumo a um único objetivo. De um lado, o professor com o programa de 

sua disciplina que deve ser seguido sem nenhuma alteração, preparado para atingir os alunos 

de forma generalizada, ou seja, acredita-se que todos possuem a mesma capacidade de 

aprendizagem, dessa forma, a individualidade e as consequentes dificuldades são 

desconsideradas. Do outro lado, o aluno que por algum motivo, tem suas dificuldades de 

aprendizagem, e sem o preparo do professor para perceber essas necessidades e deficiências, 

sente-se cada vez mais desmotivado, e algumas vezes os professores os classificam como 

desinteressados.  

Segundo Moreira (2005 apud Ferreira, 2007, p. 2), no Brasil, quase não há pesquisa 

que explicite a real situação de pessoas especiais nas universidades, o que pode estar 

associado à falta de políticas públicas para uma educação inclusiva no ensino superior. 

Pacheco e Costa (2006 apud Ferreira, 2007, p. 2) “afirmam que os estudos realizados sobre o 

acesso e permanência dos estudantes com necessidades especiais, nas Instituições de Ensino 

Superior – IES – do Brasil, demonstram que são isoladas e insuficientes” e que os estudantes 

carecem de apoio psicopedagógico para atender as demandas de aprendizagem. 

Cunha (1998 apud Vitalino 2007, p. 3) faz uma análise mais otimista, sobre as 

práticas pedagógicas dos professores universitários; ela considera que ainda há uma parcela 

de professores universitários que tem uma visão tradicional de ensino, mas há também, 

“professores que estão testando uma nova proposta, na qual os alunos têm papel mais ativo, 

de busca e construção de conhecimento, pois estamos em fase de transição de paradigmas”.  

Os professores estão mais abertos ao diálogo com seus alunos e a pensarem e modificarem a 

sua prática em virtude das mudanças sociais e culturais. 

Vitalino (2007) faz uma apreciação à pesquisa de Chacon (2001), a cerca da 

mobilização das instituições de ensino superior para atender as legislações vigentes sobre a 
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integração do portador de Necessidades Educacionais Especiais (NEE). A Pesquisa foi 

realizada com base em determinações legais acerca da Educação Especial. A LDB/96 

determina que a Educação Especial deva ser oferecida, preferencialmente, no ensino regular 

para atender as peculiaridades dos alunos, os quais apresentam Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE), e, também a Portaria n° 1.793 de dezembro de 1994, recomenda que nos 

currículos dos cursos superiores, prioritariamente nos de Pedagogia e Psicologia, se ofertasse 

uma disciplina com conteúdo de Educação Especial que enfatizasse a integração do portador 

de NEE. Tal pesquisa englobou todas as universidades federais do país, bem como as 

instituições particulares dos estados de São Paulo e Mato Grosso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a formação do docente do ensino superior é refletir sobre os caminhos da 

educação e o processo de humanização, pois os docentes precisam atuar também tendo em 

vista as relações interpessoais. Dessa forma inferimos que ao professor do ensino superior, 

cabe estar inserido na realidade atual, buscando novas formas de qualificação do seu trabalho. 

O docente do ensino superior é um profissional da educação, pois somente com a 

união dos conhecimentos específicos da área e os conhecimentos da prática de ensino é 

possível alcançar resultados eficazes na formação de profissionais e cidadãos, críticos, 

conscientes envolvidos com as questões sociais. O domínio do conhecimento que é necessário 

para o exercício da sua profissão, precisa ser buscado constantemente, além disso, ao 

considerar os saberes pedagógicos como ponto de partida e chegada do processo de ensino-

aprendizagem não há como fugir a necessidade de adquirir as ferramentas teórico-

pedagógicas para a concretização deste processo. 

É certo, portanto, que o professor precisa de conhecimento e prática que ultrapassem o 

campo de sua especialidade, que além dos aspectos mais objetivos do ato de educar, também 

sejam levados em consideração os aspectos mais subjetivos, pois a vida em sociedade 

perpassa por ambos os aspectos. 

Apesar da difusão do tema referente às dificuldades de aprendizagem e da 

“desmistificação”, há ainda, muito a avançar. Pois este problema está presente nas instituições 

de educação e são as mesmas as responsáveis por refletir e agir sobre o problema. As 

dificuldades de aprendizagem no ensino superior não estão somente na graduação, mas 

também na continuação dos estudos, os problemas muitas vezes persistem em virtude de um 
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processo educativo que desconsidera a assunto, demonstrando a fragilidade das instituições e 

dos professores em lidar com estas questões. 

É preciso refletir a origem desse quadro, a quantidade de pessoas com necessidades 

de aprendizagem e a deficiência dos sistemas para com eles, e assim pensar uma educação 

com base na diversidade e não na igualdade. Os professores precisam estar preparados para 

serem verdadeiros “olheiros”, identificando os alunos com DA e não só isso, para saber 

respeitar e lidar com a diferença. O docente não vai diagnosticar nem “tratar” problemas, mas 

vai criar condições junto aos alunos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

A formação do docente do ensino superior representa um desafio educacional. A 

implementação de políticas mais eficientes na preparação destes profissionais pode contribuir 

na minimização dos problemas que já existiam no ensino superior, e ainda, dos que surgem 

com o processo de expansão. A ação docente é um dispositivo importante nesse processo, 

para tanto, uma formação fundada em aspectos pedagógicos consistentes e voltada à 

atualidade dos temas emergentes na área educacional, podem contribuir na busca de uma 

educação de qualidade. 
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