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Resumo: Frente às constantes mudanças, nos mais diversos níveis da sociedade, cabe à a 

educação superior refletir sobre suas práticas pedagógicas. O presente trabalho tem por 

objetivo analisar a experiência vivenciada pelos autores, em disciplina sobre metodologia no 

ensino superior, destinada a estudantes e professores de uma universidade privada do sul do 

país, e, com isso, contribuir para a reflexão sobre a formação de professores para este nível de 

ensino. Para tanto, relata-se o trabalho realizado nesta disciplina e são apresentadas as 

relações teoria-prática alcançadas, através da análise das etapas formativas construídas em 

sala de aula. Os estudantes da referida disciplina foram levados a realizar quatro movimentos 

metodológicos, a saber: observação, registros e discussões sobre uma aula universitária; 

resgate da memória educativa individual, através de memorial; escrita de um ensaio 

vislumbrando-se professores do ensino superior e planejamento e execução de uma aula 

experimental, em que uma determinada estratégia didático-metodológica fosse aplicada de 

forma criativa. Há que se destacar que a proposição de realizar uma aula experimental 

coletivamente, em pequenos grupos heterogêneos no que tange à formação acadêmico-

profissional de seus integrantes, exercendo também o papel de avaliadores em relação aos 

colegas, favoreceu a interdisciplinaridade e a criação de uma identidade docente no ensino 

superior aberta à diversidade intelectual encontrada neste nível. Sustenta-se que o modelo de 

formação proposto é propiciador de práticas pedagógicas inovadoras, pois incorpora distintas 

dimensões subjacentes à formação docente e instiga os estudantes-professores a realizar uma 

reflexão crítica sobre questões pertinentes à Educação Superior, sua formação de base e 

aspectos pessoais implicados na docência. Apresentam-se os resultados da aula experimental, 

a partir das avaliações pelos pares, e realiza-se discussão pertinente ao tema, analisando os 

aspectos positivos e os pontos que, porventura, deixaram a desejar. Considera-se que a 

articulação de aspectos teóricos, técnicos, políticos e subjetivos na perspectiva apresentada 

contribui para qualificar a formação docente e proporcionar práticas inovadoras. 
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PENSAR A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR  

 A sala de aula da graduação constitui um espaço privilegiado de aprendizagens, uma 

vez que oferece a possibilidade de construir e articular os complexos conceitos necessários 

para formar os novos profissionais, bem como oportunizar que reflitam sobre sua atuação na 

sociedade contemporânea. Entretanto, nem sempre essa potencialidade se concretiza. Berbel 

(1995), Santos (2001) e Althaus (2004) apontam para a presença de uma didática centrada no 

professor e chamam a atenção para os riscos a que a formação é exposta com a denominada 
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“Pedagogia da Transmissão”. Simultaneamente, os autores discutem outras opções didático-

metodológicas a serem implementadas com estudantes de graduação e pós-graduação.  

 O presente trabalho pretende, então, colaborar com essa reflexão, propondo pensar 

sobre a formação de professores para o Ensino Superior. O ponto de partida será a vivência 

dos autores
4
 em uma disciplina sobre metodologia desse nível de ensino, destinada a alunos e 

professores de uma universidade privada do sul do país, no primeiro semestre de 2016. A 

experiência ofereceu elementos para a construção de práticas pedagógicas inovadoras, tanto 

pelas atividades realizadas em aula, quanto pela articulação das dimensões teóricas, técnicas, 

políticas e subjetivas, todas elas fundamentais para a formação docente. Além disso, 

baseando-se em recursos como o resgate da memória educativa individual e a explicitação das 

principais questões suscitadas pela prática docente, estimulou os alunos-professores a refletir 

de forma crítica sobre temas relevantes da Educação Superior. 

 As principais atividades desenvolvidas serão apresentadas e discutidas, com ênfase à 

tarefa final. A mesma implicou o planejamento e a realização de uma aula experimental, 

tendo os colegas como alunos, com o desafio de selecionar um tema relevante, eleger uma 

estratégia didático-metodológica adequada para abordá-lo e aplicá-la de forma criativa. 

 

DOS AUTORES QUE LEVAM À REFLEXÃO NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL 

DOCENTE...  

[...] a educação é tarefa de sujeitos e sua meta é formar também sujeitos, não 

objetos nem mecanismos de precisão: daí ela ser marcada por um forte 

componente histórico-subjetivo, tanto em quem a transmite como em quem a 

recebe (SAVATER, 2000, p. 171-2). 
 

 Ainda que os estudos sobre a formação de professores para a educação básica sejam 

inúmeros e recorrentes, o tema segue relevante e requerendo atenção, em especial no que se 

refere à formação de professores para a modalidade do ensino superior. Nóvoa (2017) propõe 

repensar a formação dos professores a partir do conceito de profissionalidade, que segundo o 

autor, está posto em causa: os professores são uma profissão? Merece destaque este debate, 

visto que a profissão docente, em alguns casos, é vista como complementação de renda, 

vocação – no sentido devocional da palavra, sub-trabalho ou até mesmo trabalho voluntário. 

Um claro exemplo desta (des)profissionalização da profissão docente pode ser amplamente 

verificado em campanha publicitária de um Centro Universitário, no final do ano de 2017, na 

qual um apresentador de popularidade nacional anuncia: “torne-se professor e aumente sua 
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renda” (CABRAL, 2017). O fato gerou polêmica não apenas no âmbito acadêmico, mas 

também nas escolas, sindicatos e mídia em geral, visto que, de maneira escancarada, 

evidenciou que tais preconceitos efetivamente são exercidos por determinados grupos sociais. 

Enguita (1995), associando-se que ao debate, afirma que o magistério é visto como um 

grupo ocupacional de nível superior que não atingiu os privilégios das profissões liberais ou 

de outros grupos profissionais de alto nível. Disso decorreriam a autonomia limitada, a 

autoridade questionada e a falta de reconhecimento social que caracterizam os profissionais 

da educação na contemporaneidade.  

Perrenoud (2001), por sua vez, também considera a docência uma semi-profissão, por 

satisfazer a alguns critérios e não a outros, ou satisfazê-los apenas razoavelmente. No caso 

dos professores, há uma grande ambiguidade para definir uma base de conhecimentos teóricos 

e procedimentais comuns, bem como falta a explicitação dos próprios esquemas referenciais e 

das formas de desenvolvê-los e avaliá-los (OLIVEIRA, 2013). A carência da definição de 

objeto e método da profissão docente também pode ser verificada nos cursos de pós-

graduação em educação stricto sensu, na medida em que a delimitação do campo de 

conhecimento pode ser confusa, haja vista a multiplicidade de agentes e atores que estão 

presentes nestes cursos (CHARLOT, 2006) – licenciados nos mais variados cursos; 

profissionais do campo das Ciências Humanas; advogados; administradores; profissionais do 

campo da saúde, entre uma infinidade de outros profissionais que buscam sua pós-graduação 

em programas de educação. 

 Contudo, é oportuno lembrar que, embora os cursos de pós-graduação stricto sensu 

sejam os encarregados pela formação de professores para o Ensino Superior no Brasil, a 

ênfase recai sobre a formação de pesquisadores, sendo dada pouca atenção à preparação para 

a docência. Dessa forma, “se naturaliza que, para ensinar, basta o domínio do conhecimento 

específico das matérias acadêmicas” (CUNHA, 2014), e pouco tempo e recursos são 

investidos em outras dimensões da profissão. 

 Assim, profissionais que não tiveram a oportunidade de uma preparação inicial focada 

na docência vem a se tornar professores de cursos de graduação e se deparam com desafios 

para os quais não encontram respostas em suas formações de base. Surge como alternativa, 

para este contexto, a formação continuada, mas ressalta-se a necessidade de que a mesma 

ultrapasse uma perspectiva individual, através dos amplamente utilizados “caminhos 

formativos”. O percurso formativo se potencializa ao se dar numa “instituição aprendente” 

(CUNHA, 2014, p. 795), de forma que a própria universidade aprenda com o que faz e 

aproveite as experiências vivenciadas cotidianamente no seu interior. Para além dos processos 

individuais, no caso da formação docente para o Ensino Superior, o caráter coletivo da 



 

experiência tende a desempenhar um papel fundamental nesta construção: não se aprende a 

ser professor sozinho. 

 Para Nóvoa (1992), a profissão docente tem estado sob a influência de dois processos 

contrários: profissionalização – em que o estatuto social, os rendimentos e o poder ou 

autonomia dos trabalhadores melhoram – e proletarização, em que ocorre uma degradação 

desses mesmos aspectos. Tais processos opositores também podem ser verificados em outras 

profissões, mas, pela evidência e visibilidade da profissão docente, tendem a tornarem-se mais 

claros neste contexto. O autor destaca a relevância de superar as clivagens que têm imperado 

na formação de professores entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento 

profissional: “A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento 

pessoal, confundindo “formar” e “formar-se” (NÓVOA, 1992, p. 12). 

 Não se trata de descartar ou secundarizar a importância dos aspectos teóricos e 

técnicos, mas de assumir que  

O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor 

(Nias, 1991). Urge por isso (re)encontrar espaços de interacção entre as 
dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se 

dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas 

histórias de vida. (NÓVOA, 1992, p. 13) 
 

 Recuperar o lugar da formação implica resgatar a importância da profissão. Para 

Nóvoa (2017), isso se viabiliza a partir da proposição de pensar a formação docente como 

uma formação profissional universitária, ancorada no conhecimento, tratado com rigor, em 

toda a sua riqueza e complexidade. Estabelecida essa base, o autor recomenda que se invista 

conjuntamente na dimensão pessoal do professor, tendo em vista três aspectos: vida cultural e 

científica própria, ética profissional, capacidade para agir em ambiente de incerteza e 

imprevisibilidade. É difícil e prolongada, portanto, a construção de uma identidade docente.

 De forma convergente, Tardif (2014) afirma que a constituição do profissional docente 

passa por diversos saberes. Os três pilares basilares para a formação – inicial e continuada – 

dos professores são: (a) conhecer o conteúdo; (b) conhecer as técnicas de construção do 

conteúdo e; (c) conhecer seus alunos. É importante lembrar, igualmente, que o primeiro pilar 

(conhecer o conteúdo) constitui-se enquanto elemento primordial na formação docente. O 

professor é aquele que professa algo, que tem algo a dizer. Se não dominamos os conteúdos, 

se não conhecemos profundamente o que professamos, de que adianta nossa profissão? 

Enquanto isso, os dois outros pilares são os que fazem a diferença na formação docente: saber 

como construir os conhecimentos, através da didática. Por fim, saber quem são os alunos é 

fundamental para que se possam estabelecer diálogos e mediar eventuais conflitos entre os 

atores da sala de aula. Aqui, destacamos que, frente às condições de trabalho usuais, é 



 

impossível conhecer individualmente cada aluno; mas, a sua maneira, o professor deve 

encontrar estratégias para ao menos ter alguma noção acerca dos sujeitos que frequentam suas 

aulas e, a partir disto, estabelecer vínculos e buscar melhores estratégias para oportunizar que 

a aprendizagem aconteça. 

A partir dessa perspectiva, entendemos que o trabalho desenvolvido por uma 

disciplina sobre metodologia desse nível de ensino, destinada a acadêmicos e professores de 

uma universidade privada do sul do país, no primeiro semestre de 2016, foi uma experiência 

extremamente positiva, que deve ser divulgada. Partilhamos com Cunha (2014, p. 796) a 

convicção de que “socializar as chamadas ‘boas práticas’ tem como objetivo a construção de 

reflexões sobre os saberes em movimento e a disposição de aprender com a experiência dos 

demais docentes.” 

 

FORMANDO PROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR: REGISTOS DA 

CONSTRUÇÃO DOCENTE 

 A experiência em foco ocorreu em uma disciplina sobre metodologia do Ensino 

Superior, no primeiro semestre letivo de 2016, em uma Universidade do sul do país. Trata-se 

de uma disciplina transversal, oferecida a todos os alunos dos programas de pós-graduação 

desta Universidade, bem como aos professores ingressantes na mesma, que devem cursá-la 

até o final de seu segundo ano de trabalho, como parte do plano de integração do novo 

profissional docente contratado. A turma era composta por profissionais de Direito, Medicina, 

Psicologia, Engenharia, Pedagogia, Ciências Sociais, licenciados em História e Geografia e 

cientistas da Computação. 

 Em sua ementa, a disciplina propunha uma 

reflexão crítica sobre o significado da Educação Superior e suas 

repercussões nos processos de ensinar, aprender e avaliar; constituição do ser 

professor universitário numa perspectiva dialógica, crítica, humanizadora e 

de formação permanente; e com a operacionalização de diferentes estratégias 
didático-metodológicas que sinalizem práticas educativas inovadoras. 

(EMENTA DA DISCIPLINA, 2016)
5
 

 

 A fim de atingir os objetivos estabelecidos, a professora indicou procedimentos que 

integrassem estudos teóricos e práticos com experiências prévias dos alunos. Aconteceram 

diversos momentos de estudos e discussões sobre temas como globalização do Ensino 

Superior, universidade e responsabilidade social, qualidade da educação superior, docência 

universitária, formação de professores, estratégias didático-metodológicas, tendo por base a 

bibliografia. As atividades práticas serão descritas a seguir. 
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 A) Observação da aula universitária (individual): a atividade foi realizada com base 

em um roteiro previamente fornecido pela professora. Tratou-se de observar um “bom 

professor”, ou uma “boa prática” docente, assim definidos a partir de uma pré-avaliação 

positiva pelos alunos do docente a ser observado, redigir um relato sobre a mesma e 

apresentá-lo em aula. Acreditamos que a atividade favoreceu a identificação e o 

estabelecimento de relações, possibilitado cotejar aquilo que foi observado com a sua própria 

prática (ou ideia de prática) e com a sua concepção de uma boa aula. Como lembra Tardif 

(2014, p. 248), “só os profissionais são capazes de avaliar, em plena consciência, o trabalho 

de seus pares”.  

 B) Escrita da memória educativa (individual): esta atividade baseou-se no conceito de 

epistemologia da prática profissional, de Tardif (2014). Segundo o autor, a mesma se refere ao 

estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos professores em 
seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. 

Damos aqui à noção de “saber” um sentido mais amplo, que engloba os 

conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que 
muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser.” (TARDIF, 

2014, p. 255). 
 

 Com base nessa perspectiva, os estudantes foram solicitados a escrever suas memórias 

educativas, tendo como fio condutor questões relacionadas à sua vivência como alunos, quer 

na escola básica, quer durante a formação na graduação ou pós-graduação, e seu impacto 

sobre a construção da identidade docente, bem como, no caso daqueles que já exerciam a 

docência, sobre como percebiam as aprendizagens de seus alunos em suas aulas. 

 Aqui, consideramos valiosa a possibilidade de pôr em diálogo, no interior de cada um, 

o lugar de estudante e o lugar de professor: memórias, sentimentos e crenças oriundos da 

posição discente foram confrontados às vivências atuais como docente, com suas inquietudes, 

incertezas e desafios. Ser/estar professor é diferente do ser/estar estudante, mesmo que o 

cenário seja o mesmo. Trata-se de sentimentos distintos, de funções diferentes, de lugares que 

não são os mesmos. O professor em formação foi levado a deslocar-se entre o lugar de 

estudante e o lugar de professor, a confrontar-se com esses dois olhares, o que nos leva a 

acreditar que esse tipo de exercício possibilita diminuir as dissociações presentes na formação 

docente, pois, como refere Nóvoa (1992, p. 15), “os momentos de balanço retrospectivo sobre 

os recursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a “sua” vida, o que 

no caso dos professores é também produzir a ‘sua’ profissão.” 

 C) Escrita de um ensaio (individual): os acadêmicos deveriam produzir a escrita de um 

projeto pessoal, articulando as seguintes questões: que professor imaginas que vais te tornar? 

Que diferenças esperas fazer para a formação de teus alunos? Que diferenças esperas fazer 

para a carreira na qual vais atuar? Os estudantes foram levados a um novo movimento 



 

reflexivo, oportunizando-se a integração interna de diferentes aspectos: conhecimentos, 

crenças, sentimentos. Mas, nesta oportunidade, diferentemente da atividade anterior, o desafio 

foi projetar-se em direção ao futuro, elaborando um esboço de projeto profissional. Para além 

de exercer a crítica ou identificar aspectos positivos ou negativos de uma determinada prática, 

os professores foram convocados a assumir a autoria de um projeto, do seu projeto 

profissional, possibilitando assim a integração dos conhecimentos teóricos e técnicos com os 

aspectos subjetivos. 

 D) Aula experimental: a tarefa foi realizada em pequenos grupos, que deveriam ser 

heterogêneos no que tange à formação acadêmico-profissional de seus integrantes, instigando 

assim o diálogo interdisciplinar. A tarefa consistia no planejamento e execução de uma aula 

experimental para o Ensino Superior, em que uma estratégia didático-metodológica estudada 

na disciplina fosse aplicada de forma criativa. Além de realizar sua aula, cada grupo tinha 

também a incumbência de atuar no papel de avaliadores em relação aos demais grupos, de 

forma oral e por escrito.  

O processo de planejamento da aula experimental nos pequenos grupos foi 

extremamente rico. Para exemplificar, concentraremos o foco na experiência de um deles. O 

primeiro desafio foi definir um tema que pudesse ser abordado de forma significativa por 

todos os integrantes de diferentes formações iniciais: uma pedagoga, uma médica psiquiatra, 

uma psicóloga, um licenciado em Ciências Sociais e um licenciado em Geografia. O grupo 

abordou o tema consumo e a estratégia didático-metodológica escolhida foi painel, por 

considerar que a mesma propiciaria uma abordagem adequada e dinâmica do assunto e, dessa 

forma, seria interessante para os colegas/alunos. Para que se pudesse executar a técnica no 

espaço da aula de pós-graduação, houve uma adaptação: não foram colocadas perguntas; cada 

um dos expositores apresentou um recorte do tema consumo, a partir de sua área de formação 

e ou de vivência profissional. Também não foram feitos os resumos de ideias; ao final da 

exposição dos painelistas, o grande grupo foi convidado a responder por escrito uma questão e 

então foi aberto o debate, após as falas de cada integrante do grupo. 

Ao final da exposição dos membros do grupo, foi solicitado que os colegas que 

estavam na posição de “alunos” escrevessem, como avaliação da atividade, um pequeno texto 

que atendesse ao seguinte enunciado: “com base no exposto na aula de hoje, elabore uma 

pequena reflexão sobre o consumo em sua vida, que possa ser trazido para a discussão no 

grande grupo! Boa reflexão!”. Algumas falas se destacaram, e decidimos, para que 

pudéssemos apresentá-las, agrupá-las em três categorias, criadas para este fim. 



 

A primeira abarcou as falas dos alunos no que se refere ao consumo em relação à sua 

profissão. Nesta categoria incluíram-se as reflexões nas quais ficou evidenciada a relação 

entre o consumo – seja ele de qual tipo fosse – com as práticas profissionais dos sujeitos:  

S1
6
: Como engenheiro de computação, vivo diretamente com assuntos 

tratados pelo grupo. Para atender as necessidades de consumo da população 

(principalmente em tecnologias); nós engenheiros temos que nos tornar 

compradores muitas vezes compulsivos ou acumuladores. Para conseguir 
desenvolver os projetos a um baixo custo, montamos um pequeno estoque 

que precisa ser bastante diversificado. Muitas vezes recorremos ao “lixo” 

para conseguir componentes de forma barata ou rápida. Outro ponto que vale 
salientar é a quantidade de lixo eletrônico que é produzido no Brasil. E no 

mundo. Muitas vezes este lixo pode ser reciclado, mas este processo é 

demorado e extremamente caro. 

 

A segunda categoria contemplou as relações de consumo em relação às famílias dos 

alunos. Incluíram-se aqui as reflexões que revelaram a relação entre o consumo e as vivências 

familiares, o que inclui, igualmente, os próprios sujeitos de fala: 

S2: Nasci numa família que consumia o mínimo necessário, somente o 
necessário. Admito que hoje, talvez, consumo mais do que preciso, mas 

tenho presente no meu pensamento único a necessidade de consumir menos 

e tento diminuir o impacto na poluição ambiental. 

 
S3: O consumo faz parte da minha vida em intensidades diferentes, a 

depender do meu momento de vida. A apresentação da temática “consumo 
na infância” me fez refletir sobre os meus padrões de consumo naquela fase. 

Lembro-me de ser bastante influenciada pelos “desejos” e “quereres” 

estimulados pela mídia, principalmente, no meu caso, em relação a 
brinquedos e bonecas. A adolescência trouxe novos desejos relacionados a 

imagem que desejava transmitir para as pessoas. Nessa fase, consumia 

roupas e acessórios. Hoje me vejo mais consciente dos meus impulsos 

consumistas e mais controlada no consumo efetivo. Mas durante a aula do 
grupo, no material apresentado, ficou claro que é o consumo por ideologias e 

informações que também estão associados a imagem e a pessoa que quero 

ser e mostrar. 

 

Na terceira categoria, alocamos as falas dos sujeitos que estiveram ligadas às questões 

ambientais, sejam elas relacionadas ao consumo dos alunos próprios ou às questões de ordem 

global: 

S4: Muitas vezes é difícil escapar do hiperconsumo e das suas 

consequências. A utilização de sacolas ecológicas gera, caso absoluto, a 

necessidade de adquirir sacos de lixo pequenos. 
Painéis solares não geram retorno da rede, nem isenção de tarifa. Em suma, 

agir sem um espaço adequado. 

 

S5: O assunto é instigante, porém sinto que já me enquadro dentro de alguns 
itens que foram basicamente tratados como, por exemplo, educar meus filhos 

para consumir menos e fazerem e comunicar, e gastando o que for 
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necessário. Em relação ao reduzir o lixo, já sigo no meu dia a dia a 

comportamento de reduzir, reciclar e reutilizar os materiais. Quanto ao lixo 
orgânico em casa usamos como adubo. Só descarta lixo do banheiro. Sinto 

que estou comprometido para preservar o planeta. 

 

 Uma reflexão, a partir destas falas apresentadas e categorias, caminha no sentido de 

que ocorreu um envolvimento coletivo sobre a temática do consumo em várias perspectivas: a 

preocupação consigo mesmo, com seu trabalho, com sua família e com o planeta Terra. 

Obviamente que a atividade não esgotou a temática do consumo – nem se propôs a este feito – 

mas, a sua maneira, consideramos que a atividade desenvolvida atingiu seus objetivos, dadas 

as reflexões apresentadas pelos colegas. 

Havia também um formulário para considerações dos alunos sobre a dinâmica 

encaminhada pelo grupo, considerando itens de avaliação como planejamento, dinâmica, 

estratégia, participação, comunicação, dúvidas, recursos didáticos e fechamento. Os itens 

dessa avaliação por pares contaram com as alternativas “contemplado” e “contemplado em 

parte”. Ao questionar a docente do porquê não haver a forma “não contemplado”, foi 

explicado aos estudantes que neste tipo de avaliação não cabe o julgamento, e sim a tentativa 

de possibilitar uma reflexão do grupo sobre sua prática docente. Tal afirmação pareceu-nos de 

acordo com o que se propusera a disciplina, no sentido de possibilitar a reflexão, e não um 

julgamento, e de assumir a ideia de processo, de algo em construção.   

Neste sentido, após a entrega das fichas de avaliação por pares, cada grupo poderia 

tabular os dados e, a partir deles, realizar sua própria auto-avaliação, concretizando assim a 

proposta de reflexão sobre a prática exercida. Nos aspectos avaliados
7
·, o grupo recebeu a 

menção contemplado em percentual igual ou superior a 90%, sendo que o único item avaliado 

com menor aprovação foi aquele relativo a proporcionar participação ativa dos colegas. Neste 

item, 30% das avaliações afirmaram que o grupo atingiu “em parte” tal objetivo. Ao pensar 

sobre ela, o grupo que ministrou a aula considerou que, de fato, a participação dos colegas se 

deu de forma diferente do que em outras aulas, em função do tipo de atividade desenvolvida 

(painel), e da adaptação da técnica empregada (não foram colocadas perguntas durante as 

falas dos expositores nem ao final de cada uma delas, apenas ao final geral das exposições).  

Destacamos aqui como inovador e com significativo potencial para impactar a 

formação dos participantes o fato da prática docente ser realizada entre os próprios alunos-

professores, assim como a avaliação da mesma. Foi assegurado um ambiente em que se podia 

aprender com a própria experiência e com a experiência dos colegas, afastando as 

                                                             
7 Os itens avaliados foram apresentar planejamento, evidenciar domínio da dinâmica escolhida e do tema, 

selecionar estratégia de acordo com os objetivos e o conteúdo desenvolvido, proporcionar participação ativa dos 

colegas, comunicar-se com precisão e clareza, realizar esclarecimento do colega no momento em que este 

apresenta dúvida, utilizar recursos didáticos de forma adequada, desenvolver o assunto de maneira equilibrada e 

no tempo previsto e realizar fechamento da atividade. 



 

possibilidades de julgamento entre pares e, ao invés disso, criando a cultura do aprender com 

o outro (TARDIF, 2014). Tais práticas não são comuns, em especial no Ensino Superior, 

conforme o depoimento de uma das alunas
8
, em seu trabalho final: 

Sinto falta também da possibilidade de troca com colegas que estejam 
vivenciando os mesmos desafios. Ao contrário dos professores da educação 

básica com quem trabalhei, minha experiência na docência no ensino 

superior tem sido bastante solitária. Praticamente não há reuniões ou 
encontros para planejar ou dividir experiências, ouvir ideias e compartilhar 

percepções. 

Assim, decidi cursar a disciplina Metodologia do Ensino Superior porque me 
pareceu uma oportunidade de refletir sobre as questões que tenho me 

colocado e trocar com outros que vivenciem desafios semelhantes. 

 

Graças a esse espaço de confiança e intercâmbios, notamos a cada semana um 

aperfeiçoamento das estratégias, pois os diferentes grupos conseguiam incorporar aspectos 

positivos das aulas experimentais anteriores.  E a possibilidade de realizar essa aprendizagem 

coletiva tem um valor fundamental: 

Seremos reconhecidos socialmente como sujeitos do conhecimento e 

verdadeiros atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos 

outros como pessoas competentes, pares iguais que podem aprender uns com 
os outros. Diante de outro professor, seja ele do pré-escolar ou da 

universidade, nada tenho a mostrar ou a provar – mas posso aprender com 

ele como realizar melhor nosso ofício comum. (TARDIF, 2014, p. 244) 
 

 Assim, acreditamos que a disciplina mobilizou e articulou diferentes elementos que 

compõem os saberes profissionais dos professores: aqueles provenientes da história de vida de 

cada um (especialmente aqueles relativos à vivência como alunos), os derivados da 

experiência profissional docente (no caso daqueles que já a tinham iniciado) e os saberes 

construídos nos diferentes níveis de formação profissional. Em outras palavras, a disciplina 

aqui analisada assumiu, em seu planejamento e execução, que os saberes profissionais dos 

professores são temporais, plurais e heterogêneos, mas também pessoais e situados, ou seja, 

relacionados às experiências vividas (TARDIF, 2014).  

 Além disso, superou um modelo largamente encontrado na formação universitária, 

denominado por Tardif (2014) como aplicacionista, que se caracteriza por uma lógica 

disciplinar, centrada numa divisão estanque dos saberes entres as disciplinas, e que ignora 

uma lógica profissional, que estaria centrada nas tarefas e realidades do trabalho dos 

professores. Ao contrário, consideramos que a experiência oferecida aos alunos promoveu a 

articulação interdisciplinar e, partindo dos conhecimentos disponibilizados pelas diferentes 

disciplinas, convocou a pensar no fazer dos professores, em busca de novas e criativas 

respostas aos desafios cotidianos colocados pela prática. 

                                                             
8
 Para preservar o anonimato da aluna que cedeu seu trabalho final para análise, omitimos o nome/citação. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: METODOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR E SEUS 

DEBATES 

A realidade com a qual os professores se defrontam cotidianamente em sala de aula é 

complexa e repleta de desafios, que demandam dos profissionais a capacidade de articular 

saberes teóricos e técnicos, princípios éticos, elementos subjetivos e intersubjetivos. Contudo, 

tanto a formação inicial quanto a formação continuada, fieis à tradição disciplinar, seguem 

oferecendo aos professores experiências formativas em que tais elementos são, geralmente, 

tratados de forma isolada e desconexa, além de dedicarem pouca ou nenhuma atenção à 

formação pessoal e às questões de identidade docente já construídas. Diferentes estudos vêm 

sublinhando a necessidade de superar tal dissociação como forma de melhorar a formação e 

habilitar os profissionais para a realização de práticas inovadoras, como apontado ao longo do 

texto. 

Não se trata de minimizar a importância dos conteúdos tradicionalmente abordados 

nos cursos de graduação de professores; pelo contrário, temos a convicção de que não haverá 

boa formação se a mesma não estiver alicerçada no conhecimento científico, sólida e 

rigorosamente construído. Contudo, os aportes das diferentes disciplinas precisam ser postos 

em relação, precisam ser articulados entre si e com as realidades para as quais os sujeitos em 

formação se destinam. 

Outro aspecto importante é justamente a dimensão subjetiva: ao falarmos de prática 

docente, temos um sujeito que ensina com e para outros sujeitos e, para fazê-lo, 

necessariamente precisa estar em relação com eles. É, portanto, essencial que os aspectos 

implicados nessa dimensão sejam também alvo do processo de formação, assim como é 

fundamental reconhecer que o profissional professor é, antes de tudo, uma pessoa, com tudo 

que isso significa. Somente a partir do reconhecimento e da validação da sua dimensão 

humana poderá o professor realizar o mesmo movimento junto a seus alunos. Desta forma, 

apontamos para a urgente necessidade de revisitação das questões tangentes à formação 

docente, de maneira a potencializar as relações entre formação acadêmica e os processos de 

significação pessoais. 

Tendo isso em mente, consideramos válido socializar uma prática de formação 

realizada no contexto universitário que se articulou, a nosso ver, de forma coerente e bem-

sucedida em torno de tais princípios, realizando um deslocamento em relação ao modelo 

predominante. Não pretendemos oferecer modelos substitutos, mas contribuir para o 

necessário debate acerca da formação e, quem sabe, inspirar novas práticas inovadoras.  

 



 

REFERÊNCIAS 

 

ALTHAUS, Maiza Taques Margraf. Ação Didática no Ensino Superior: a docência em 

discussão. Revista Teoria e Prática em Educação, v. 7, n. 1, p. 101–106, jan./abr. 2004. 

 

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. Metodologia da Problematização: uma alternativa 

metodológica aplicada para o Ensino Superior. Semina: Ci. Soc./Hum., Londrina, v. 16, n. 2, 

Ed. Especial, p. 9 -19, out. 1995. 

 

CABRAL, Guilherme Perez. Faça um “bico” de professor e aumente sua renda. 2017. 

Disponível em: https://educacao.uol.com.br/colunas/guilherme-cabral/2017/08/21/faca-um-

bico-de-professor-e-aumente-sua-renda.htm. Acesso em 12 set 2018. 

 

CHARLOT, Bernard. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: 

especificidades e desafios de uma área de saber. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n.31, 

jan./abr. 2006. 

 

CUNHA, Maria Isabel. Aprendizagem da docência em espaços institucionais: é possível 

fazer avançar o campo da formação dos professores? Avaliação, Campinas, Sorocaba, v. 19, 

n. 3, p. 789-802, nov. 2014. 

 

ENGUITA, Mariano F. La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un 

desencuentro. Madrid: Fundación Paideia y Ediciones Morata, 1995. 

 

NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António. Os 

professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. Disponível em: 

<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf>. Acesso em: 29 jul. 

2017. 

 

NÓVOA, António. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Cadernos 

de Pesquisa, São Paulo, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

15742017000401106&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  03  set.  2018.   

 

OLIVEIRA, Mariza G. L. A profissionalização docente. In: CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO EDUCERE, XI, 2013, Curitiba. Anais...  Curitiba: Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, 2013. p. 8424-8435. Disponível em: 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/10233_5654.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

 

PERRENOUD, Phillipe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. Porto Alegre: 

Artmed, 2001 

 

SANTOS, Sandra Carvalho dos. O processo de ensino-aprendizagem e a relação 

professor-aluno: aplicação dos “Sete Princípios para a boa prática na educação de ensino 

superior”. Revista: Cadernos de Pesquisa em Administração, São Paulo, v. 08, n. 01, jan/mar, 

2001. 

 

SAVATER, Fernando. O valor de educar. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2014. 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/10233_5654.pdf

