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RESUMO EXPANDIDO

JUSTIFICATIVA: Nos últimos tempos, pesquisas relacionadas ao desenvolvimento
profissional da docência universitária vêm ganhando cada vez mais espaço no âmbito
acadêmico. A formação do professor do ensino superior requer a compreensão das
múltiplas dimensões e relações que fazem parte do cotidiano das universidades e da sua
profissionalidade, dentre elas, as atividades de ensino, as pesquisas e extensão por eles
desenvolvidas. O texto que se apresenta é o resultado de uma fase de uma pesquisa de
mestrado, cujo recorte nasce do desafio de conhecer as produções acadêmicas resultantes
das pesquisas de outros pesquisadores, por intermédio de uma revisão da literatura
ajustada ao nosso objeto de pesquisa de mestrado: relação entre a formação continuada e a
prática pedagógica dos professores de uma instituição superior do Estado de São Paulo: a
Universidade Federal do ABC.
DESENHO/METODOLOGIA/ABORDAGEM: A pesquisa foi de tipo qualitativo,
essencialmente de caráter descritivo com o recurso à mera análise dos trabalhos
acadêmicos, dado que a referida revisão teve por finalidade a construção do nosso objeto
de pesquisa. As produções científicas permitiram-nos aferir o perfil epistemológico do
pesquisador e o seu objeto de pesquisa, tal como as categorias de análise adotadas, as
abordagens metodológicas, referenciais teóricos e conclusões dos estudos. Na construção
de um trabalho científico o pesquisador necessita ter uma ideia clara do problema a ser
resolvido em função da questão de pesquisa enunciada. Um trabalho acadêmico deverá ter
como finalidade, não só responder à questão de pesquisa como contribuir para a construção
do conhecimento. A questão de pesquisa que orientou a revisão da literatura foi a seguinte:
qual a produção cientifica no domínio da formação continuada dos professores da educação
superior e qual o nível de conhecimento por ela revelado nessa área? A análise de
dissertações e teses encontradas nas diversas bases de dados e repositórios das
universidades transitou por três categorias temáticas: formação continuada dos professores
da educação superior, prática pedagógica dos professores da educação superior e formação
de professores. A análise dos artigos acrescentou as categorias: formação de formadores e
a docência no ensino superior, formação e identidade, formação pedagógica e formação e
docência. Ao todo foram analisados 22 trabalhos e a distribuição dos mesmos pelas
categorias mostrou uma sobrevalorização do tema formação continuada; porém, os estudos
não referiram nenhum modelo nacional de formação continuada para a educação superior.
ACHADOS: Na análise das produções científicas desenvolvidas nos programas de pósgraduação stricto sensu e cadastradas nos bancos de dados entre os anos de 2011 e 2016,

constatamos que poucas são as dissertações e teses referentes ao ensino superior e,
principalmente, à formação continuada para a educação superior. As conclusões da primeira
fase da pesquisa mostram a inexistência de um modelo nacional de formação continuada
direcionado para os professores da educação superior. A revisão da literatura, no período
referido, a partir das pesquisas empíricas, revelou que os professores do ensino superior
atribuem importância, sobretudo, à pesquisa e ao ensino na sua dimensão científica, sendo
desvalorizada a dimensão pedagógica. Por outro lado, existem alguns modelos institucionais
de formação continuada, de que dão conta algumas pesquisas, operacionalizados por
programas de formação continuada, tendo como destinatários apenas os professores que
ingressam na carreira universitária. Reconhece-se que a referida formação deve estar
relacionada com a tríade que caracteriza o ensino superior: ensino, pesquisa e extensão.
Em cada período da carreira docente exigem-se novas aprendizagens, possibilitantes de
práticas docentes inovadoras. Não encontramos nenhuma pesquisa que se tivesse
concentrado na multiculturalidade e na interculturalidade, conceitos fundamentais na
atualidade, considerando a diversidade de público que frequenta o ensino superior e,
sobretudo, a instituição Universidade Federal do ABC Paulista que constitui o nosso locus
de pesquisa. Esta universidade afirma-se pela ruptura com os modelos tradicionais de
educação superior, propondo um novo modelo pedagógico e apresentando como linhas
estruturantes do seu projeto institucional a inclusão social e a interdisciplinaridade. Partindo
destes princípios, seria de considerar como pertinente a existência, na referida instituição,
de um programa/modelo/projeto de formação continuada dos seus docentes.
O QUE É ORIGINAL/VALOR DO ARTIGO (se aplicável): Consideramos que a revisão da
literatura realizada traz em si uma originalidade por potenciar a discussão necessária sobre
a temática entre pesquisadores ligados, sobretudo, à educação superior, tendo em
consideração que, até ao momento, não encontramos publicada nenhuma revisão da
literatura e estado da arte sobre a formação continuada dos professores da educação
superior. Do ponto de vista dos princípios de inclusão social e da interdisciplinaridade, a
formação continuada é uma exigência tendo em vista o ajustamento das práticas
profissionais aos princípios matriciais da instituição.
Palavras-chave: Revisão da Literatura. Educação Superior. Formação Continuada de
Professores. Prática Pedagógica.
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