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A formação, as aprendizagens e o desenvolvimento profissional de docentes universitários
em programas de pós-graduação em Educação (PPGE) é o objecto discutido neste texto, a partir
dos aportes teóricos de Marcelo Garcia, Knowles e Nóvoa. Foram treze os sujeitos pesquisados
através de questionário com perguntas abertas onde os professores escreveram sobre apren-
dizagens, desafios e percursos da sua formação nesses programas. As respostas do questio-
nário, agrupadas em categorias de análise, resultaram num quadro analítico de depoimen-
tos os quais foram tratados usando os princípios da análise de conteúdo. Os resultados obti-
dos permitem concluir que os PPGE se constituem em um lugar de formação onde docentes
universitários têm a oportunidade de reflectir e aperfeiçoar o ensino que realizam, ampliar
as suas concepções de educação e realizar actividades nas quais aprendem e se desenvolvem
profissionalmente.

Palavras-chave: formação de professores, ensino superior, aprendizagens de professores uni-
versitários

1. Introdução

A compreensão da função social da universidade e do conceito de qualidade que baliza o seu
desempenho tem sido significativamente afectada pelas mudanças nas políticas mundiais decorren-
tes da globalização, a qual influencia as novas configurações societais, altera as noções de tempo
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e espaço na comunicação, imprime novos perfis ao mundo do trabalho. Com a expansão e o
domínio do mercado, a educação superior deixou de ter como metas principais o desenvolvi-
mento da sua capacidade de crítica, a conquista da sua autonomia de pensamento e o desenvolvi-
mento da sua capacidade de ver de forma global a história humana. A fragmentação e a multipli-
cação dos conhecimentos e das informações não conseguem explicar a complexidade e a plurali-
dade de sentidos dos fenómenos humanos.

O que esperamos da universidade hoje é uma formação de boa qualidade (Rios, 2000), a resolução
de problemas sociais através da pesquisa e da extensão. Por outro lado, esperamos também que ela
desenvolva nos indivíduos capacidades e competências para a sua inserção no mundo do trabalho.

Não podemos deixar de mencionar que a universidade tem sido atingida pela escassez de
recursos para a sua manutenção. Como elucida Santos (1999: 187),

a universidade confronta-se com uma situação complexa: são-lhe feitas exigências cada vez maiores por parte
da sociedade ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais restritivas as políticas de financiamento das
suas actividades por parte do Estado. 

Santos (ibidem: 188) aponta a investigação, o ensino e a prestação de serviços como os princi-
pais fins da universidade. Alerta o autor, contudo, que no cumprimento dessas finalidades a fun-
ção da investigação colide frequentemente com a função do ensino, uma vez que a criação do
conhecimento implica a mobilização de recursos financeiros, humanos e institucionais dificilmente
transferíveis para as tarefas de transmissão e utilização do conhecimento.

De uma maneira geral, é possível observar que a formação exigida para os docentes universi-
tários tem sido restrita ao conhecimento aprofundado do campo científico da disciplina a ser ensi-
nada. Muitas vezes, a formação decorre de um conhecimento prático, obtido a partir do exercício
profissional, ou de um conhecimento teórico, oriundo do exercício académico. No entanto, pouco
ou nada tem sido exigido dos docentes em termos pedagógicos. Nessa direcção, podemos inferir
que o ensino na graduação tem sido mantido por docentes titulados que possuem expressiva
bagagem de conhecimentos específicos, porém pouca preparação para a docência. A lógica que
predomina prevê que o profissional em actuação na universidade precise de se preocupar, apenas,
com as questões específicas referentes à sua área do conhecimento. Essa situação gera um perfil
«académico» de professor universitário baseado na especificidade do conhecimento que alicerça a
sua profissão. Ser professor universitário supõe, além do domínio do campo específico de conhe-
cimento, também a apropriação de conhecimentos que os ajudem a ensinar.

No Brasil, o modelo de formação que vem sendo enfatizado na docência do ensino superior
tem na pesquisa o seu alicerce principal. Tanto os planos de carreira das instituições como os
órgãos governamentais centram o parâmetro de qualidade nos requisitos estabelecidos para a pós-
-graduação stricto sensu. Os programas de mestrado e de doutorado estão organizados a partir da
especialização em determinado campo do conhecimento e na capacitação para a pesquisa. Não se
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está a afirmar que essa perspectiva não seja importante, mas precisa de ser, também, analisada a
partir de um olhar crítico.

As transformações da universidade, resultantes das pressões impostas pelas políticas mundiais,
a premência de soluções alternativas para o ensino superior e o mercado têm-se constituído em
condicionantes para que alguns docentes repensem as funções que lhe são atribuídas bem como
o seu fazer profissional, pois espera-se que tanto a instituição como o docente sejam produtores
de conhecimento no seu campo de estudo.

Parecem fortes as concepções que entendem que quanto mais conhecimentos específicos o
professor acumular, melhor será o seu desempenho profissional como docente universitário. Os
docentes trazem consigo uma grande bagagem de conhecimentos nas suas respectivas áreas de
actuação profissional, mas precisam de se questionar sobre o que é necessário saber para ensinar
esses conhecimentos. Nesse sentido, é importante que os especialistas se perguntem sobre o signi-
ficado que os conhecimentos que ensinam têm para si mesmos, sobre o significado desses conhe-
cimentos na sociedade contemporânea, sobre a diferença entre conhecimento e informação e
sobre o papel do conhecimento que ensinam para o mundo do trabalho.

Pimenta e Anastasiou (2002: 37) detectam entre estes docentes o «desconhecimento científico
do que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir
do instante em que ingressam na sala de aula». O despreparo para o exercício da profissão agrava-
-se no trabalho solitário de planeamento de aulas, na escolha de metodologias de ensino e de
avaliação, a partir das «ementas» prontas que costumam receber. Olhar para a docência universitá-
ria apenas no espaço da sala de aula, contudo, apresenta limitações, pelo que entendemos que é
preciso ampliar essa visão e colocar em discussão as finalidades do ensino da graduação.

Na confluência de políticas e processos culturais que afectam o professor da educação supe-
rior, a opção pela pós-graduação stricto sensu em Educação pode representar uma alternativa para
o professor compreender o ensino que desenvolve, ao mesmo tempo que pode possibilitar-lhe
condições de desenvolvimento profissional. Os docentes que ingressam na pós-graduação em
Educação atendem ao processo de formação valorizado na carreira docente, atingindo o grau de
mestre e/ou doutor, e podem concomitantemente encontrar possibilidades de satisfazer a sua neces-
sidade de conhecimentos ligados à condição docente.

É certo que essa escolha muitas vezes não tem guarida nos seus espaços profissionais. Há
estruturas (departamentos, cursos, instâncias avaliativas) que não reconhecem a validade da pós-
-graduação em Educação para os professores universitários, alegando que ela significaria um 
desvio da área. Essa posição expressa a compreensão de docência alicerçada no domínio dos
conhecimentos específicos da área de actuação e, nesse sentido, pode ser responsável pelo repre-
samento de iniciativas nessa direcção. 

Na esteira do desprestígio, existem discursos que afirmam que o professor que faz essa opção
escolhe caminhos facilitados e simplistas. Essas energias, entretanto, não têm sido suficientemente
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fortes para estancar a procura pelos PPGE, por parte de professores do ensino superior de dife-
rentes áreas do conhecimento. 

Compreender como a pós-graduação em Educação se tem constituído num lugar que permite
aos professores universitários aprender e desenvolver-se profissionalmente é o objectivo da pes-
quisa aqui relatada.

2. Formação, desenvolvimento profissional e aprendizagens de professores: aportes teóricos

É importante tecer algumas considerações sobre o conceito de formação num estudo que se
propôs analisar os cursos de pós-graduação em Educação como um lugar de formação de profes-
sores universitários. Recorremos, preferencialmente, à reflexão proposta por Garcia (1999), para
quem a formação se apresenta como um fenómeno complexo e diverso sobre o qual existem
poucas conceituações e «ainda menos acordos em relação às dimensões e teorias mais relevantes
para a sua análise» (Garcia, 1999: 21). No entanto, pontua que a formação, como realidade concei-
tual, não se identifica com e nem se dilui dentro de outros conceitos, tais como educação, ensino
e treino. O conceito de formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano glo-
bal que é preciso ter em conta face a outras concepções eminentemente técnicas. Desse modo, o
conceito de formação tem a ver com a capacidade de formação, assim como com a vontade de
formação. Nesse sentido, é o indivíduo o responsável pela activação e desenvolvimento dos pro-
cessos formativos, não significando, com isso, que a formação seja necessariamente autónoma. 

O conceito de formação na perspectiva de desenvolvimento pessoal também é trabalhado por
Ferry (2004), quando explica que formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, livre-
mente imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios que são oferecidos ou que o
próprio procura. Nessa lógica, existe uma componente pessoal evidente na formação que se liga a
um discurso referente a finalidades, metas e valores e não ao meramente instrumental, na medida
em que inclui problemas relativos aos fins a alcançar e às experiências a assumir.

Ampliando a discussão sobre o conceito de formação e estendendo-o para a formação de pro-
fessores, percebe-se que esse termo se insere no contexto do desenvolvimento profissional e de
crescimento dos professores na sua prática pedagógica e nas suas funções como docentes.
Constrói-se como um processo na trajectória do professor que integra elementos pessoais, profis-
sionais e sociais na sua constituição como sujeito autónomo, reflexivo, crítico e colaborador.

Outros autores, como Goodson (1991) e Nóvoa (1997), ao trabalharem o conceito de formação,
têm posto ênfase em estudos sobre a vida dos professores e, a partir dela, sobre o sentido que
imprimem ao seu trabalho. As pesquisas que enfatizam essa ideia aglutinam também as expres-
sões de: desenvolvimento e aprendizagem de adultos; ciclo de vida dos docentes; preocupações
dos professores e motivação docente. 
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Ao reflectir sobre a formação de adultos, Nóvoa (1988: 128) explica que o adulto em situação de
formação é portador de uma história de vida e de uma experiência profissional; assim, «mais impor-
tante do que pensar em formar esse adulto é reflectir sobre o modo como ele próprio se forma, isto
é, o modo como ele se apropria do seu património vivencial através de uma dinâmica de compreen-
são retrospectiva». Continua o autor, dizendo que a formação é sempre um processo de transforma-
ção individual, na tripla dimensão do saber (conhecimentos), do saber-fazer (capacidades) e do
saber-ser (atitudes). Para concretizar esse objectivo, o autor supõe «uma grande implicação do sujeito
em formação, de modo a ser estimulada uma estratégia de autoformação». Afirma que «formar não é
ensinar às pessoas determinados conteúdos, mas sim trabalhar colectivamente em torno da resolu-
ção de problemas. A formação faz-se na produção e não no consumo do saber» (Nóvoa, 1988: 128).

Torna-se fundamental, em diferentes situações formativas, incluir distintos movimentos como
conteúdos básicos para o processo de aprendizagem da profissão. Da mesma forma, é necessário
considerar que o processo de formação de professores é resultado do compromisso de cada pro-
fessor com o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional.

É importante salientar que entendemos o conceito de formação, também, como o conjunto de
experiências vividas no trabalho de professor, que permitem que a identidade seja reconstruída
dentro do seu quotidiano. Nessa perspectiva, trata-se de encarar as situações de formação como
«reconstrução» das situações de trabalho vividas pelos professores no seu ofício, onde as aprendi-
zagens que realizam se tornam importantes referentes para a sua formação. Incluímos, também, a
possibilidade de compreender a formação como um processo de desenvolvimento individual des-
tinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades. Não estamos a afirmar que a formação seja cons-
truída, apenas, por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas. Para além dessas
condições, ela compreende um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)constru-
ção permanente de uma identidade pessoal.

Em geral, quando nos reportamos à ideia de desenvolvimento pensamos em evolução e conti-
nuidade. Se estendermos esta compreensão ao desenvolvimento profissional, superamos a justa-
posição entre formação inicial e aperfeiçoamento. Assim, poderíamos dizer que o desenvolvi-
mento profissional se concretiza como uma atitude permanente de pesquisa, de questionamento e
de busca de soluções. 

O desenvolvimento não é estático, mas processual, caracterizando-se por constantes mudanças.
Os modelos teóricos, nessa direcção, procuram explicar e descrever a natureza das mudanças e os
processos de mudança das pessoas adultas. Algumas características desse processo são enumeradas
por Pintrich (apud Garcia, 1999: 57): 

a) O desenvolvimento é um processo que ocorre ao longo de toda a vida e que não se limita
a certas idades; 

b) O desenvolvimento pode ser tanto qualitativo como quantitativo; 
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c) O desenvolvimento é multidimensional. As mudanças ocorrem em muitas dimensões: bioló-
gica, social e psicológica; 

d) O desenvolvimento é multidireccional. Podem existir diferentes modos e percursos de
desenvolvimento em função da dimensão de que trata e do indivíduo. O desenvolvimento
não tem que estar necessariamente dirigido para uma meta; 

e) O desenvolvimento é determinado por muitos factores. Existem diferentes causas do desen-
volvimento, incluindo as biológicas, sociais, psicológicas, físicas e históricas. Ocorrem inter-
acções entre esses factores, de tal maneira que as mesmas mudanças em diferentes sujeitos
podem ter diferentes causas; 

f) Os indivíduos constroem e organizam activamente as suas próprias histórias pessoais.

Deste modo, o desenvolvimento não é apenas função dos diferentes acontecimentos pelos
quais o indivíduo passa, mas também de um processo dialéctico entre múltiplos factores ambien-
tais e a construção pessoal que os sujeitos fazem desses factores.

Em síntese, pode dizer-se que o desenvolvimento profissional do professor não é apenas o
desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e a compreensão de si mesmo, o desenvolvimento
cognitivo ou teórico, mas tudo isso ao mesmo tempo, delimitado ou incrementado por uma situação
profissional que permite ou impede a implementação de uma carreira docente. O desenvolvimento
profissional do docente pode, também, ser um estímulo para aperfeiçoar a prática profissional, con-
vicções e conhecimentos profissionais, com o objectivo de melhorar a qualidade do fazer docente.

Essa discussão encontra guarida nos estudos de Ramalho et al. (2004: 68) quando dizem que o
desenvolvimento profissional pode ser considerado como um sistema complexo em andamento,
sistema que integra o individual, o colectivo local, o grupo profissional, assim como todos os pro-
cessos que promovem um maior status social, político, ético da categoria profissional. Para os
autores, o desenvolvimento é compreendido como a capacidade de autonomia profissional com-
partilhada e de gestão educativa dos professores no contexto das mudanças, baseado na reflexão,
na pesquisa e na crítica dentre os grupos de trabalho profissional. Essa é uma compreensão que
pode apontar para o que Garcia (1999: 53) denomina de «aprendizagem autónoma, na qual a pes-
soa ou grupo toma a iniciativa de planificar, desenvolver e avaliar suas próprias actividades de
aprendizagem». Chama a atenção, entretanto, o autor para o facto de que a aprendizagem autónoma
não é um processo que a pessoa vive isoladamente, mas que, ao contrário, exige um ambiente
estimulante e colaborativo de pessoas e companheiros de trabalho.

Knowles (apud Garcia, 1999: 55) refere-se a cinco princípios que diferenciam a andragogia da
pedagogia, adequados para que se pense a formação de professores. São eles: 

a) O autoconceito do adulto, como pessoa madura, evolui de uma situação de dependência
para a de autonomia; 
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b) O adulto acumula uma ampla variedade de experiências que podem ser um recurso muito
rico para a aprendizagem; 

c) A disposição do adulto para aprender está intimamente relacionada com a evolução das
tarefas que representam o seu papel social; 

d) Produz-se uma mudança em função do tempo à medida que os sujeitos evoluem de aplica-
ções futuras do conhecimento para aplicações imediatas; o adulto está mais interessado na
aprendizagem a partir de problemas do que na aprendizagem de conteúdos; 

e) Os adultos são motivados para aprender por factores internos mais do que por factores
externos.

Os aportes de Knowles ajudam-nos a perceber os movimentos realizados pelos professores
que têm conhecimentos de origens diversas e se aproximam do campo científico da educação.
Os professores geram conhecimentos práticos a partir da sua actuação e reflexão sobre a expe-
riência académica e vão à procura da sistematização teórica para compreender as suas opções
quotidianas. Mesmo quando estão em fase inicial da carreira, ou pretendentes a ela, possuem
uma visão das demandas do trabalho docente, alicerçadas na sua condição de estudantes ou na
sua prática profissional.

Encontramos, também, apoio em Tough (apud Garcia, 1999: 53) que aponta certos requisitos
no processo de formação de um adulto para que se possa perceber se ele aprende de forma autó-
noma. Trata-se de capacidades que, quando adquiridas, concretizam essa forma de aprendizagem,
a qual exige colaboração entre os que aprendem. Pontua o autor que os adultos aprendem
quando possuem: 

a) Os conhecimentos e a capacidade de aplicar o processo básico de planificação, execução e
avaliação das actividades de aprendizagem; 

b) A capacidade de identificar os seus próprios objectivos de aprendizagem; 
c) A capacidade de seleccionar uma estratégia de planificação; 
d) A capacidade de gerir a sua própria planificação quando o curso de acção é apropriado; 
e) A capacidade para tomar decisões válidas sobre estabelecimento de prazos e gestão do

tempo das actividades de aprendizagem; 
f) A capacidade de adquirir conhecimentos ou técnicas através dos recursos utilizados; 
g) A capacidade para detectar e enfrentar os obstáculos pessoais e situacionais da aprendizagem; 
h) A capacidade de renovar a motivação.

A aprendizagem, nessa compreensão, é favorecida quando os professores têm oportunidade
de reflectir e pesquisar de forma crítica, com os seus pares, sobre as práticas educativas – e quando,
além disso, explicitam as suas crenças e preocupações, analisam os contextos e a partir dessas
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informações experimentam novas formas para as suas práticas pedagógicas. Esse processo possibi-
lita a autonomia compartilhada e uma forma de articular teoria e prática, pela qual constroem
saberes e competências, em busca de um aperfeiçoamento do seu fazer pedagógico.

Nessa perspectiva os cursos de pós-graduação em Educação podem ser um lugar para a for-
mação dos professores universitários e merecem a atenção dos pesquisadores.

3. Na trajectória de pesquisa: o caminho investigativo e os interlocutores

O objectivo principal da pesquisa foi compreender como os programas de pós-graduação em
Educação (PPGE) se têm constituído numa alternativa de formação e de desenvolvimento profissio-
nal que vem sendo progressivamente procurada por professores universitários de todas as áreas.

As questões que nos moveram para realizar a pesquisa foram, de entre outras: o que leva um
professor da educação superior, com origem em áreas específicas, a procurar uma formação de
mestrado e/ou doutorado no campo da Educação? Que repercussões percebem eles desses estudos
na sua formação e prática pedagógica? Os professores consideram esses cursos como uma oportu-
nidade de formação e de desenvolvimento profissional? Quais as aprendizagens que realizaram?

Para realizar o estudo tomámos os dados do levantamento realizado pela Rede de Investigado-
res da Educação Superior (RIES), que mapeou as dissertações e teses desenvolvidas em PPGE de
universidades do Rio Grande do Sul entre os anos de 1995 e 2005.

A partir dos títulos e resumos que constavam nesse levantamento, assinalámos aqueles que
indicavam a existência de interface de diferentes áreas académicas com o campo da Educação.

Organizámos, então, um quadro onde se visualizava a instituição de ensino superior (IES), a
área académica de formação do professor e o título da sua dissertação ou tese.

Com base no quadro definimos critérios para a selecção da amostra de docentes, sujeitos da pes-
quisa, considerando a IES onde foi cursada a pós-graduação, de modo a contemplar tanto universi-
dades públicas como privadas e a formação dos professores em diferentes áreas do conhecimento.
Foram seleccionados vinte e um docentes e destes apenas treze aceitaram participar da pesquisa:
quatro arquitectos, duas médicas, um informático, uma enfermeira, uma nutricionista, uma fisiotera-
peuta, duas matemáticas, uma assistente social. Desses, oito realizaram estudos em nível de mes-
trado e cinco de doutorado. Os programas de pós-graduação que receberam esses professores-estu-
dantes pertenciam às universidades gaúchas: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS),
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Universidade de Passo Fundo (UPF).

Para a colecta de dados foi construído um questionário com perguntas abertas, testado por
especialistas da área, e enviado on-line para os treze docentes seleccionados. Os itens apresentados
no questionário procuraram cobrir as questões de pesquisa, possibilitando que os professores
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escrevessem sobre as motivações, as aprendizagens, os desafios, os percursos e os impactos da
sua formação em PPGE.

As respostas do questionário foram tabuladas e agrupadas em categorias de análise. O resul-
tado dessa etapa resultou num quadro analítico dos depoimentos de cada um dos sujeitos da pes-
quisa para cada uma das categorias: aprendizagem, formação e desenvolvimento profissional. 

Os dados foram tratados usando os princípios da análise de conteúdo que permitiu obter, atra-
vés da descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que ajudaram a fazer inferências de
conhecimentos relativos às condições de produção das mensagens (Bardin, 1979).

4. As expressões dos professores: discutindo os resultados

Os aportes teóricos discutidos ajudaram-nos a teorizar as respostas dos sujeitos pesquisados,
no sentido de melhor compreender as suas escolhas pelos PPGE como um lugar que propicia o
seu desenvolvimento profissional, as suas aprendizagens e a sua formação para a docência.

Em relação à formação, os professores apontaram como condição importante, para o exercício da
docência no ensino superior, a formação da sua base profissional, mesmo que esta não fosse voltada
para esse fim. As respostas, na sua maioria, também apontaram para a necessidade de formação peda-
gógica como uma possibilidade de «familiaridade com o saber específico da docência», além do
conhecimento que o professor já possui em relação aos conteúdos da disciplina que ministra. Expli-
caram que, além dos «conhecimentos técnicos específicos de sua área de actuação», necessitariam de
«conhecimentos de educação e estudos da chamada pedagogia universitária». Essas respostas remetem-
-nos ao pensamento de Zabalza (2004: 11) quanto à compreensão da profissionalização da docência.
Para este autor, compreender a docência como uma profissão é admitir que «conhecer bem a própria
disciplina é uma condição fundamental mas não é o suficiente». Segundo ele, o trabalho docente
envolve vários tipos de conhecimentos e competências que necessitam de uma preparação específica. 

Alguns docentes salientaram que seria importante «contemplar um aprofundamento em ques-
tões da formação específica da área aliado à formação pedagógica e em pesquisa». Mesmo que os
professores tenham mencionado a necessidade de terem tido formação pedagógica durante a sua
formação profissional, cabe salientar que os seus cursos de graduação não visavam a preparação
para o exercício da docência.

Os nossos respondentes perceberam que a formação da sua base profissional não é suficiente
para enfrentar os desafios da docência e entenderam que a pós-graduação em Educação consti-
tuiu-se em um lugar que contribuiu para a sua condição de professores e para o seu desenvolvi-
mento profissional. A fala a seguir é um exemplo elucidativo desse entendimento: «acredito, entre-
tanto, que os currículos de graduação plena deveriam contemplar os aspectos da educação/ /for-
mação em todas as suas áreas».
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É comum, na universidade, a concepção de que para ser um bom professor universitário o
mais importante é ser um bom pesquisador, pois este possui uma visão mais sistemática e um
maior conhecimento do campo científico. Esse pensamento foi explicitado na fala de um docente:
«o professor é, na sua essência, um pesquisador»; portanto, a formação em geral deveria contemplar
«disciplinas da área de teoria e prática de pesquisa». Essa concepção eleva a actividade de pesquisa
a um nível intelectual superior à actividade de ensino e parece fazer parte da cultura docente.

A cultura docente não é tributária apenas da experiência historicamente acumulada nos
padrões de actuação desse grupo profissional; ela é influenciada pelas pressões e expectativas
externas, pelos requerimentos situacionais dos sujeitos envolvidos. Essa característica põe em evi-
dência a articulação entre a cultura docente e o processo social mais amplo, isto é, a sua dimen-
são ideológica e política e, por isso mesmo, não-neutra. Podemos dizer que a cultura docente é
um factor importante a considerar em todo o projecto que se pretenda implantar na universidade
em geral, e nos cursos, em particular. Igualmente importante é considerar que a melhoria da prá-
tica pedagógica não requer somente a compreensão intelectual dos agentes implicados, mas fun-
damentalmente a vontade de transformar as condições que constituem a cultura herdada. 

É certo que a pesquisa proporciona capacidades/habilidades para ver as coisas de forma mais
rigorosa e sistemática e possibilita um maior conhecimento dos assuntos que transitam nos cam-
pos científicos. Em contrapartida, essa argumentação é fraca se analisada sob a óptica do ensino.
Algumas vezes não há coincidência entre conteúdos de pesquisa e conteúdos da docência.

É interessante ressaltar que um dos respondentes explicou que 

a formação do professor para a educação superior deveria contemplar a experimentação, a diversidade de
pensamentos e acções de outros campos do saber na educação e da educação em outros campos. Assim
como experiências não formais de educação, trazer os não formais aos formais e levar os formais aos não for-
mais. Certamente essas trocas de papéis teriam um reflexo, ou melhor, um esfumaçado em todos os sentidos
de formação do professor». 

Na mesma direcção da resposta anterior, outro professor disse que a formação para o ensino
superior 

deveria contemplar os aspectos relacionados ao papel da educação nas transformações sociais; a construção
do conhecimento; o processo de ensino e aprendizagem; as teorias dos currículos; a avaliação discente e insti-
tucional; além de oportunizar práticas pedagógicas que favoreçam que o académico vivencie um processo for-
mativo crítico-reflexivo.

Os aportes de Tough (apud Garcia, 1999), já referidos, ajudam-nos a teorizar os dados encon-
trados e a perceber como os interlocutores realizaram as suas aprendizagens nos cursos de pós-
-graduação em Educação. Entre os nossos respondentes encontrámos algumas expressões que
apontaram para as dimensões da aprendizagem citadas por Tough. Uma delas disse que após a
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conclusão do curso no PPGE sentiu-se mais capacitada a «desenvolver actividades académicas,
escrever e publicar artigos, coordenar reuniões, auxiliar na elaboração e reformulação dos projec-
tos pedagógicos dos cursos, ministrar palestras, coordenar e participar de oficinas e grupos de
estudos, etc.». Outra respondente destacou que ter cursado um mestrado na área da Educação aju-
dou-a a entender a importância dos diálogos com os alunos, bem como a condução de discussões
e reflexões sobre questões levantadas em sala de aula. Complementou dizendo que «hoje percebo
que tenho condições de preparar minhas aulas e de avaliar os resultados obtidos, assim como de
me auto-avaliar». Do mesmo modo, uma docente revelou que se sentiu mais apta a «tratar dos
assuntos relacionados com o processo de ensino e aprendizagem, discussão dos currículos de for-
mação na área da saúde e no meu fazer docente (o quotidiano da sala de aula)».

Os nossos respondentes parecem ter percebido que a formação da sua base profissional não é
suficiente para enfrentar os desafios da docência, entendendo que a pós-graduação em Educação
é um lugar que contribui para a sua condição de professores. Essa ideia pode ser observada na
fala de uma interlocutora quando disse que «os factores relacionados à educação/formação de alu-
nos parecia demandar uma “qualidade” que eu não tinha».

Marcelo Garcia (1999) explica que, ainda que os adultos aprendam em situações formais,
parece ser através da «aprendizagem autónoma» que a aprendizagem do adulto se torna mais sig-
nificativa. Como já referido, pontua que falar de aprendizagem autónoma não significa referir-se a
uma actividade que se realiza a sós, num processo isolado: ao contrário, esse tipo de aprendiza-
gem exige colaboração e apoio entre os que aprendem. Nas respostas dos interlocutores pudemos
perceber essa dimensão quando disseram que «o relacionamento com colegas e professores foi
excelente, e a troca de conhecimento sempre foi uma constante». Outro respondente afirmou que
«em relação à proposta do programa e acolhimento dos colegas me senti muito bem, em casa,
todos são muito afetivos, há muita relação de amizade e cooperação». Estas respostas evidenciam
que as possibilidades de cooperação e troca os ajudam a enfrentar os desafios da aprendizagem
em outra área de conhecimento. No mesmo sentido, outro profissional expressou que vários cole-
gas do curso de mestrado, por terem a sua formação básica em outra área e estarem inseridos na
Educação, sentiam-se no «mesmo barco» sendo esse sentimento determinante para adquirirem
«alguma espécie de afinidade e cumplicidade» quando encontravam dificuldades inerentes às dis-
cussões específicas da área. 

A aprendizagem autónoma realizada em PPGE pode ser caracterizada, em geral, como um pro-
cesso colaborativo entre as pessoas, que acontece num ambiente estimulante. Como nos disse uma
interlocutora, o ambiente do curso foi 

extremamente positivo, pois facilitou o desenvolvimento de competências e habilidades na sistematização do
conhecimento específico da Fisioterapia e também o entendimento de que sem a educação, muitas vezes,
não conseguimos compartilhar e divulgar a evolução do conhecimento junto aos discentes e à comunidade
científica.
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Marcelo Garcia (1999) indica que a aprendizagem autónoma inclui todas aquelas actividades
de formação na qual a pessoa toma a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, de planificar,
desenvolver e avaliar as suas próprias actividades de aprendizagem.

A capacidade de identificar os seus próprios objectivos de aprendizagem apareceu na resposta
de uma professora quando disse ter-se sentido mais apta, após a conclusão da sua formação de
doutorado, «a buscar caminhos diferenciados, melhores (e seguros) para a minha prática docente
na área de Desenho Técnico e também abordar alguns tópicos sobre trabalho científico». 

Para que aconteça a aprendizagem autónoma, Tough (apud Garcia, 1999), aponta como um dos
requisitos a capacidade de seleccionar uma estratégia de planificação. Nesse sentido, entendemos que
a expressão de uma professora, ao dizer que deu preferência à área da Educação para poder actuar
como facilitadora na transformação e qualificação da educação que acontece dentro do curso em que
actua, ajuda-nos a compreender a importância do desenvolvimento dessa capacidade dentro dos PPGE. 

Ainda conforme Tough (apud idem, ibidem), detectar e enfrentar os obstáculos pessoais e
situacionais da aprendizagem é uma capacidade que, quando adquirida, torna a aprendizagem
autónoma. Entre os nossos respondentes, muitos apontaram que o maior obstáculo encontrado
durante o curso de pós-graduação dizia respeito «à familiarização com os autores, os novos con-
teúdos, as abordagens e o tipo de análise e reflexão sobre os conteúdos, que eram feitos de forma
mais complexa». Alguns complementaram dizendo que «foram necessários alguns exercícios de
adaptação, pois estava entrando em um campo totalmente novo, toda linguagem, discursos e arti-
culações eram de um outro campo». Outro respondente expressou obstáculos ao deparar-se com
os estudos em outra área do conhecimento dizendo que «foi no início um pouco difícil, pois não
possuía conhecimento na área, mas naturalmente fui aprendendo, superando dificuldades e, cada
vez mais, me apaixonando pelo estudo e trabalho que estava desenvolvendo».

Por fim, é interessante salientar que várias respostas apontaram que ter cursado o mestrado
e/ou doutorado em Educação renovou as suas condições de docente e os desafios serviram como
motivadores para novas buscas para as suas práticas.

5. Reflexões finais

Os resultados aqui discutidos não têm nenhuma pretensão de definir verdades e certezas. A
sua intenção é contribuir para uma reflexão mais sistemática sobre a formação do docente univer-
sitário dialogando com outros estudos e com os desafios impostos pelas práticas. Debruçarmo-nos
sobre as respostas favoreceu-nos agregar nas nossas concepções uma «outra» função para PPGE
quando recebem docentes de diferentes áreas do conhecimento.

Percebemos que os professores universitários quando procuram os PPGE estão em busca de dis-
cussões e de aprendizagens que os ajudem a compreender a docência nas suas múltiplas facetas.
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Para os nossos respondentes, os PPGE constituem um lugar de formação onde eles têm opor-
tunidade de reflectir sobre o ensino que realizam e ampliar as suas concepções de educação. Para
eles, os PPGE constituem uma outra etapa, ou seja, um outro nível de formação, onde eles apren-
dem na perspectiva de aperfeiçoar o seu ensino e realizam actividades que lhes permitem um
desenvolvimento profissional centrado nas suas necessidades. Nas situações de aprendizagem,
afirmaram que preferem situações de cooperação que permitem a inclusão e a integração de dife-
rentes pontos de vista.

O que podemos perceber é que as respostas caracterizaram o desenvolvimento profissional e
a formação do professor universitário, salientando a necessidade de que a formação promova nos
docentes a análise, a construção e a aprendizagem de um saber pedagógico específico, de certa
complexidade, marcado por um progresso contínuo de fundamentação crítico-científica.

Considerando que o exercício da docência exige múltiplos saberes que precisam de ser apreen-
didos, apropriados e compreendidos nas suas relações, percebe-se que a ciência pedagógica,
quando assumida nessa perspectiva, contribui para a formação dos professores. Embora essa for-
mação não seja exigida legalmente para docentes universitários, constata-se que ela deve ser cada
vez mais incentivada na universidade. Acreditamos tratar-se de uma das formas possíveis para
qualificar o ensino superior, tendo em vista que a docência universitária ultrapassa o limite da sala
de aula e alcança as discussões sobre as finalidades do ensino de graduação.
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96010-770 Pelotas, RS – Brasil | Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. UNISINOS, 950, Cristo Rei 93022-000, 
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