
INTRODUÇÃO 
 

  presente livro constitui registro e reflexão coletiva sobre 

a  primeira experiência desenvolvida na disciplina 

“Docência no Ensino Superior”, ofertada pelo 

Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino, do Instituto de Educação 

-  DTPE/IE, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, em 

2006, através de um grupo de seus professores, com a colaboração de um 

professor representante do Departamento de Psicologia e outro, 

representante do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro – ADUR/UFRRJ.   

O curso – antes designado como Metodologia do Ensino Superior, 

atualmente é oferecido aos cursos de pós-graduação de outros Institutos 

desta Universidade que por ele demandam.  É ministrado com 60 horas-

aulas, sendo mediado - do ponto de vista organizacional por um folder que 

prevê, tanto as apresentações de práxis, a discussão, ajustes, aprovação do 

Plano de Curso e a avaliação - sob distintas formas do mesmo, quanto  

temas e atividades pedagógicas definidas a critério de cada professor 

coordenador do encontro do dia.  

Trata-se, pois, de diferentes olhares e percepções sobre o mesmo 

objeto – a docência no ensino superior. As diferenças são marcadas, de modo 

especial, pelo lugar de dizer de cada um dos professores que ministraram o 

curso - tendo como ponto em comum apenas o fato de serem singulares, 

porquanto, diferentes em suas respectivas trajetórias e experiências 

acadêmicas e práxis específicas que, nesta diversidade, conferem uma 

riqueza impar ao teor interdisciplinar da disciplina “Docência no Ensino 

Superior”.   

Trata-se de experiência significativamente marcante, por envolver 

diferentes interações dialógicas e expressiva diversidade de situações 

articuladas às idiossincráticas subjetividades, de distintos sujeitos 

(coordenadores, professores, estudantes e funcionários) em suas respectivas 

interligações institucionais e de maior ou menor envolvimento e 

compromisso e envolvimento com a “inter-disciplina”.  
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É oportuno  considerar a disciplina como núcleo do sistema 

pedagógico acadêmico, sendo fundamental focar o papel que desempenha  

na formação profissional desejada, como quisera o projeto “Cherveliano”.   

A “inter-disciplina” Docência no Ensino Superior, tal como 

vivenciada, seguiu um fluxo de oferta que circunscreveu dois grandes eixos 

temáticos, um voltado para as bases fundamentais do magistério 

universitário e outro dirigido para assuntos complementares correlatos.  

Entretanto, para dar visibilidade ampliada ao relato, esta produção 

foi organizada em três partes. A primeira responde à questão “O Que 

Fundamenta a Docência no Ensino Superior?”; a segunda responde à 

questão “O Que Complementa a Docência no Ensino Superior?”; e a terceira 

parte é centrada nos resultados concretos provenientes das várias interações 

dialógicas, focalizando o modo “Como os estudantes e professores se 

manifestaram, formalmente, sobre a Experiência”? 

É importante antecipar algumas especificidades da “interdisciplina” – 

que  tem o objetivo geral de atender à necessidade epistemológica de dotar os 

cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) de fundamentação pedagógica ao trabalho na Educação 

Superior. É que na maioria das vezes, o professor dos cursos de bacharelado 

é oriundo também de bacharelado e assim, desprovido de formação 

pedagógica, embora domine com muita propriedade os conteúdos do campo 

de saberes pelo qual se tornam responsáveis.  

Considerando que a atividade docente implica um movimento de 

trabalho de planejamento, realização e avaliação com mediações específicas 

que demandam apropriação, socialização e produção de conhecimentos, a 

provisão de um espaço curricular destinado a suprir esta lacuna tem sido 

objeto de preocupação de várias gestões oficiais. Assim, desde o surgimento 

dos primeiros cursos de pós-graduação na UFRR, o Instituto de Educação foi 

chamado a colaborar, através da oferta da disciplina Metodologia do Ensino 

Superior     

A substituição de nomenclatura Metodologia do Ensino Superior para 

Docência no Ensino Superior significou o ápice de um processo de 

amadurecimento conceitual efetuado com a mediação de sucessivos 
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processos de avaliação - realizados a cada uma das versões ofertadas com o 

nome original e, neste processo, o amadurecimento das últimas reflexões 

correlatas resultou em proposta de mudança na designação nominal, na 

programação e no desenvolvimento da disciplina.  

Embora os conteúdos trabalhados no Curso de Metodologia viessem 

abordando a metodologia do ensino como parte do processo educativo - que 

também abrange o planejamento, a avaliação e outras dimensões, a 

permanência da nomeação designativa continuava a explicitar uma visão 

fragmentada deste processo - porque centrada apenas na dimensão 

instrumental metodológica.  

O clamor pedagógico e epistemológico por uma nomeação mais 

totalizante e orgânica pautaram a decisão de modificar o título  e revisar o 

conteúdo, a estrutura e dinâmica curricular nessa disciplina. É, pois, nessa 

direção que a presente formatação de curso se coloca como a primeira 

experiência da nova perspectiva teórico-metodológica, cuja avaliação - pelas 

vozes dos sujeitos que a realizaram de modo direto, ou seja, professores e 

estudantes, revelou ter sido muito proveitosa, ratificando as indicações já 

efetuadas na experiência piloto realizada em 2005.  

A idéia-chave da nova proposta foi fazer da disciplina um espaço de 

reflexão e debate sobre dimensões básicas que se inter-relacionam como 

partes do texto atualmente possível da práxis (teoria & prática) pedagógica 

na universidade, ou seja, a Docência no Ensino Superior, conforme 

assinalado no folder do Curso – que tem por objetivo subsídiar uma clara 

compreensão dos determinantes históricos referenciais - filosóficos, 

sociológicos, psicológicos, políticos, educativos e técnico-pedagógicos, no 

processo da ação-reflexão do professor universitário, por intermédio da 

reflexão e dos debates temáticos.  

A Ementa da “inter-disciplina” envolve os seguintes tópicos 

temáticos: Educação Superior enquanto problema de pesquisa. 

Questionamentos e debates contemporâneos nas dimensões integrantes da 

práxis docente: filosófica, sociológica, psicológica, política, educativa e 

técnico-pedagógica. O ofício do professor: significado da docência e a 

identidade do professor universitário no Brasil. A práxis pedagógica 
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universitária: construção do projeto político-pedagógico - nacional, 

institucional, e curricular.  

Esta ementa foi traduzida e explicitada em temas - entendidos, 

metaforicamente, nos termos em que Boaventura dos Santos, os concebem 

em “Um discurso sobre as ciências”, ou seja, como “galerias por onde os 

conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros (...) o conhecimento 

avança à medida que o seu objeto se amplia (..) como a da árvore, que procede 

pela diferenciação e pelo alastramento das raízes em busca de novas e mais 

variadas interfaces”. 

Assim, os temas passaram a nomear os títulos dos textos básicos das 

aulas, que eram mediadas pela leitura antecipada dos mesmos. O curso foi 

desenvolvido através desses temas, com o apoio e a mediação de textos 

específicos, elaborados pelos respectivos professores. Tais textos foram 

considerados como referenciais teóricos básicos nos debates do Curso, sendo 

recomendada a sua leitura antecipada, para melhor qualificar a participação 

estudantil nos debates, a cada temática em estudo; entretanto a aula não – 

necessariamente, seguia integralmente o fluxo textual, o que fazia deles um 

mero “pré-texto”, para o debates. Tal dinâmica constituiu uma novidade para 

os participantes que a consideram de grande relevância e proveito.  

Os textos foram disponibilizados na xerox do IE, e por acordo - logo 

no primeiro encontro, a coordenação fez chegar aos endereços eletrônicos 

(via lista) todos os textos disponíveis. Em alguns casos, professores 

conjugaram e/ou substituíram a leitura antecipada do texto por lâminas 

retro-projetadas, que após o encontro foram disponibilizadas na xerox.   

O encaminhamento teórico-metodológico das aulas ficou a critério de 

cada professor. O único acordo era o de que não haveria um tema específico 

no curso para tratar de metodologia do ensino, pois este seria viabilizado 

pelo exemplo, ou seja, cada um de nós deveria utilizar uma dinâmica própria 

na abordagem e no encaminhamento  temático.   

Vale assinalar que uma professora embora tenham contribuído para 

o curso, utilizou outra dinâmica que dispensavam a leitura antecipada de  

texto, pois a aula foi composta passo a passo ali naquele momento/lugar. 

Trata-se de Maria Luiza Kruel  Cassano que discutiu a questão da 
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avaliação do rendimento acadêmico: significado e possibilidades; o que 

também foi considerado de grande relevância pelos alunos.       

É importante registrar que no início do curso  da “inter-disciplina” 

ficou acordado que durante a realização da mesma, a qualquer momento, 

qualquer um de seus participantes - discentes e docentes, poderia realizar 

avaliação que pudesse resultar no aprimoramento da experiência; 

entretanto, tais avaliações quando e se realizadas foram informais, pontuais, 

sem maiores efeitos transformadores para o curso.   

Apenas em dois momentos o ciclo das aulas foi interrompido para 

avaliação da experiência. No sexto encontro, quando as manifestações 

estudantis foram de satisfação (quase plena) em relação à experiência que 

vinham realizando com uma disciplina de natureza distinta daquela de seus 

cursos de origem; e ao final do período letivo, quando foi solicitado aos 

estudantes que avaliassem a experiência realizada, a partir de um comando 

que lhes pedia para explicitar  em uma frase: (a) os pontos positivos da 

Disciplina; (b) em outra frase os pontos negativos; e (c) uma outra frase as 

sugestões para aprimorar o curso DES.  Após a enunciação por escrito, foi 

solicitado que verbalizassem para os presentes os seus registros, o que 

prefigurava a partilha ou socialização da avaliação escrita - que constituiu 

objeto de análise na terceira parte deste livro.  

Em razão dessa história pedagógica – que em sua singularidade se 

traduz em uma experiência interdisciplinar, este livro destina-se à formação 

para a docência em universidades, centros universitários,  faculdades, 

institutos, cursos e em departamentos - onde haja programa de pós-

graduação lato e stricto sensu, preocupado com a formação pedagógica de 

seus estudantes, quiçá de seus próprios professores. Aliás, vale registrar que 

– a pedido da decana de Graduação, este curso foi oferecido aos professores 

recém-ingressos ao corpo docente da UF-Rural - a título de capacitação 

pedagógica, com uma única diferença: para estes professores não foi exigida 

a produção de Monografia, como o fora para os pós-graduandos, uma vez 

que já estão envolvidos com afazeres didático-pedagógico da função docente 

que, recentemente, passaram a assumir na Instituição.  

Seropédica-RJ, Verão, 2008 
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