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Resumo: 

O presente texto faz parte de uma pesquisa institucional sobre a Formação do Docente Universitário 

desenvolvida na Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, sob responsabilidade da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCLRP), em parceria com o Grupo de Apoio Pedagógico 

(GAP/RP), a partir de 2008. A pesquisa abrange duas áreas: A Prática Pedagógica do Professor 

Universitário no Campus USP – Ribeirão Preto e Novos Espaços Formativos na Universidade. 

Focalizamos neste trabalho a formação do professor nos cursos de Pós-Graduação, stricto sensu, no 

âmbito do Programa de Formação Pedagógica – PAE/USP. Constata-se que, na Universidade 

(principalmente pública), os docentes são contratados por suas habilidades como pesquisadores. 

Contudo, ainda que detentor de um corpo de conhecimentos específicos, quando alçados à profissão 

docente, esses profissionais nem sempre apresentam atributos específicos, necessários para esta 

profissão. Com isso, o exercício da docência tem por base muito mais a reprodução da docência que 

tiveram, do que propriamente incorporação do que significa ser docente na Educação Superior. 

Vários autores (Cunha, 2009, 2010; Masetto, 2010; Bédard, 2009; Pimenta, 2009; Ribeiro, 2009; 

Cunha e Broillo, 2008; Pimenta e Anastasiou, 2005; Tardif e Lessard, 2008) afirmam que muitas 

respostas aos problemas dos docentes de ensino superior estão na natureza pedagógica, ou seja, os 

desafios atuais da docência universitária parecem estar requerendo saberes que até então representam 

baixo prestígio acadêmico no cenário das políticas globalizadas. Constitui-se como corpus para a 

análise documental (Bogdan; Biklen, 1997; Cellard, 2008), os relatórios finais da 

disciplina“Universidade: Formação, Ensino e Produção do Conhecimento” /DPE/FFCLRP-USP 

(relativos ao período de 2000 a 2008) e a técnica análise de conteúdo (Bardin, 2002) para estudo dos 

dados coletados. Na primeira fase procede-se uma “leitura flutuante” dos documentos, demarcando a 

constituição do corpus. Na segunda fase explora-se o material, codificando os dados brutos em 

núcleos de compreensão de texto, no qual emergem duas categorias: Profissionalização Docente e 

Relação Professor-Aluno. Da categoria “Profissionalização Docente” surgem quatro dimensões 

(Atributos Docentes, Desenvolvimento Profissional, Dimensão Pedagógica da Docência e Concepção 

de Docência). Para efeito deste texto apresentam-se duas dimensões: “Atributos Docentes” (AD) e 

“Dimensão Pedagógica” (DP). Foram analisados 240 documentos nessas dimensões, dentre os 417 

que compõem os relatórios finais da disciplina. A terceira fase (análise do conteúdo) corresponde aos 

“resultados, inferências e interpretação”. Os dados revelam que os estudantes atribuem à docência 

                                                           
23 Universidade de São Paulo, Brasil.GEPEFE/FFCLRP/USP 
24 Centro Universitário Claretianos/GEPEFE/FE/USP 
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universitária, elementos importantes e inovadores para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, 

como: a profissionalização docente abrange questões relacionadas aos saberes pedagógicos que 

historicamente têm sido desvalorizados; o PAE constitui-se em um espaço institucional importante de 

formação de professores para educação superior e necessita ampliar os conteúdos formativos. A 

proposição desses conteúdos contemplam temas como projeto pedagógico, programas de 

aprendizagem, currículos, estratégias de ensino e novas tecnologias, critérios e instrumentos de 

avaliação, na perspectiva formativa. 

Palavras-chave: 

Docência na Educação Superior, Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, Formação Pedagógica de 

Professores. 

 

Introdução 

Na primeira década do século XXI, a sociedade internacional passa por mudanças que atingem tanto a 

organização social do mundo do trabalho quanto o contexto de produção do conhecimento. A 

globalização, consequência da abertura e desregulação dos mercados afeta os países, principalmente os 

países da América Latina, que se veem envolvidos num esforço de adequação a essas exigências do 

mundo capitalista, o qual se consubstancia pelas reformas do Estado e pela implantação de programas 

de ajuste. Nesse âmbito, colocam-se novas expectativas na contribuição e no papel que a educação 

superior deve assumir neste contexto, ou seja, dada a “importância do conhecimento como motor da 

economia neoliberal, a educação superior adquire centralidade nas agendas que têm a responsabilidade 

de propiciar as condições de possibilidades de potenciar a sociedade econômica global”. (DIAS 

SOBRINHO, 2009, p.18). Por consequência, a educação superior se vê solicitada a produzir 

conhecimentos e técnicas úteis ao “desenvolvimento econômico material e imaterial e a fortalecer a 

ideologia e as correspondentes práticas do neoindividualismo consumista e competitivo” (idem, p.19), 

gerando tensões e conflitos no campo universitário e na atuação docente. Este novo paradigma de 

produção e socialização dos conhecimentos, ou seja, da consolidação de novos saberes e pautas de que 

orientam as políticas e procedimentos da comunidade acadêmica (orientações profissionais, perfis dos 

estudantes, natureza jurídica, formas de gestão, financiamento, pesquisa, etc.) trazem consequências 

para as práticas pedagógicas dos docentes. Por outro lado, considerando a realidade brasileira no que 

concerne ao sistema superior brasileiro, predominantemente constituído de instituições privadas, que 

em sua maioria incorporam milhares de professores sem uma adequada preparação para o magistério 

superior e o cenário das universidades públicas que tendem a privilegiar a pós-graduação e a pesquisa, 

atribuindo valor menor à docência e à graduação justificam estudos e pesquisas que focam a formação 

pedagógica de docentes para o ensino superior. 
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O presente texto faz parte de uma pesquisa institucional sobre a Formação do Docente Universitário 

desenvolvida na Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, sob responsabilidade da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCLRP), em parceria com o Grupo de Apoio Pedagógico 

(GAP/RP), a partir de 2008. A formação científica e pedagógica dos professores universitários é um 

dos fatores básicos de qualidade da universidade e requer uma sólida formação, tanto nos conteúdos 

científicos, como nos pedagógicos que caracterizam a docência. Esta pesquisa, de  cunho qualitativo 

investiga como a Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino de uma 

Universidade do interior do Estado de São Paulo tem se constituído em espaço formativo para 

docência superior buscando identificar na perspectiva do aluno stricto sensu, elementos basilares que 

auxiliem  na construção da docência, a partir da questão: “O que é ser um bom professor” descrita 

pelos alunos nos relatórios finais da disciplina “Universidade: formação, ensino e produção do 

conhecimento”, no período de 2000 a 2008. Após a análise documental do corpus emergiram duas 

categorias: Profissionalização Docente e Relação Professor-Aluno. Neste texto contempla-se a 

primeira categoria, a qual foi analisada a partir de quatro dimensões: atributos docentes, 

desenvolvimento profissional, dimensão pedagógica e concepção de docência.  

 

Dilemas do professor universitário: como conciliar ensino, pesquisa e extensão? 

 Constata-se que, na Universidade (principalmente pública), os docentes são contratados por suas 

habilidades como pesquisadores, porém, ainda que detentor de um corpo de conhecimentos 

específicos, quando alçados à profissão docente, esses profissionais nem sempre apresentam atributos 

específicos, necessários para esta profissão. Com isso, o exercício da docência tem por base muito 

mais a reprodução da docência que tiveram, do que propriamente incorporação do que significa ser 

docente na Educação Superior. Vários autores (25CUNHA, 2006; MASETTO, 2010; PIMENTA, 2009; 

DIAS SOBRINHO, 2009; TARDIF, 2008; VEIGA, 2008; PIMENTA, ANASTASIOU, 2005;) 

afirmam que muitas respostas aos problemas dos docentes de ensino superior situam-se na 

desprofissionalização do professor, na negação da especificidade educativa de seu trabalho, na 

desvalorização de seu papel social, e na natureza pedagógica de sua ação. São muitos os desafios que 

se apresentam aos docentes universitários, pois não basta apenas acumular conhecimentos, mas é 

primordial que sua atuação esteja baseada no desenvolvimento das capacidades de reflexão, de crítica, 

de interpretação dos significados das transformações e de aprendizagem ao logo da vida. Essa 

concepção requer do docente que atua no ensino superior compromissos que extrapolam a  

transmissão de conhecimentos disciplinares de forma mecânica. Dias Sobrinho (2009) ao se referir à 

docência universitária, assinala que 
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(...) suas dimensões científicas, técnicas, estéticas, éticas e políticas a inserem em um campo 

social em que a formação tem relação radical com a vida pública e com o melhoramento do 

modelo da sociedade nacional e da sociedade universal. Esse campo social é constituído, de 

modo inseparável, pelo desenvolvimento das dimensões da ciência, da capacidade técnica e 

profissional, da cultura, do fortalecimento da identidade em termos locais e nacionais, do 

respeito à diversidade e ao pluralismo ideológico, do aprofundamento da solidariedade e da 

justiça social, da elevação das competências críticas e reflexivas.  

Nesse sentido, a docência está ligada à inovação quando rompe com a forma conservadora de ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar. Esta reconfigura valores, explora novas alternativas teórico-

metodológicas, procura renovação da sensibilidade ao alicerçar-se na dimensão estética, no novo, no 

criativo, no significado da ética. (VEIGA, 2008).  Formar professores implica compreender a 

importância do papel da docência, propiciando uma profundidade científico-pedagógica que os 

capacite a enfrentar questões fundamentais no campo da educação escolar, notadamente  inserido num 

contexto contraditório de práticas, modelos curriculares, saberes e formas de trabalho diversificadas. 

Os professores, quando chegam à docência na Universidade, trazem consigo inúmeras e variadas 

experiências do que é ser professor. Essas experiências que muitas vezes guiaram sua opção 

profissional acabam por influir suas escolhas pedagógicas e até mesmo seu relacionamento com os 

alunos. Espelham-se nos professores que foram significativos em suas vidas, isto é, que contribuíram 

para a sua formação pessoal e profissional (PIMENTA E ANASTASIOU, 2005; CUNHA, 2006; 

TARDIF, 2008). 

A atividade docente exige decisões imediatas, que passa pela relação professor-aluno, relação com o 

saber, por aspectos comunicacionais e afetivos de grupo, além dos racionais, em um processo de 

formação de pessoas. Na pesquisa, a relação tem como eixo um problema em investigação, a 

preocupação com um novo conhecimento (GATTI, 2004). É preciso situar a importância da relação do 

professor/aluno com o saber, cuja problemática nos remete a certa concepção do sujeito (que deve ser 

o horizonte de qualquer pesquisa sobre a relação com o saber, qualquer que seja o conhecimento 

estudado). Se anteriormente a profissão de professor calcava-se no conhecimento objetivo, em muito 

semelhantes às outras profissões, hoje, apenas dominar esse saber é insuficiente, uma vez que o 

contexto das aprendizagens não é mais o mesmo. 

Cunha (2006) afirma que muitas respostas aos problemas dos docentes de ensino superior estão na 

natureza pedagógica, ou seja,  

(...) os desafios atuais da docência universitária parecem estar requerendo saberes que até 

então representam baixo prestígio acadêmico no cenário das políticas globalizadas, porque 

extrapolam a possibilidade de quantificar produtos. Assumem que a docência é uma ação 

complexa, que exige saberes de diferentes naturezas, alicerçados tanto na cultura em que o 



4910 

 

professor se produz, como na compreensão teórica que lhe possibilita justificar suas opções. 

Teoria e prática, articuladas entre si, se constituem nos alicerces de sua formação.”( CUNHA, 

2006, p. 28). 

 

É importante situar os marcos legais e teóricos que balizaram este trabalho investigativo. No Brasil, 

estamos vivenciando um período de diversas alterações no sistema de ensino superior, que engloba, 

dentre outras questões, a expansão e flexibilização do sistema, mudanças na estrutura curricular 

(diretrizes curriculares), alterações nos critérios de ingresso nas Instituições de Educação Superior 

(IES), exigência de titulação do corpo docente, processos sistemáticos de avaliação e indicadores 

avaliativos de qualidade do ensino, muitos dos quais decorrentes da introdução de novas tecnologias 

na educação.  

Os dados do Censo de Educação Superior do INEP (1999) apontam tendências do ens ino superior 

brasileiro: 1) expansão acelerada; 2) aumento de eficiência e produtividade; 3) qualificação docente; 

4) consolidação da pós-graduação; 5) diversificação da oferta. No Censo de Educação Superior do 

INEP (2000), confirmam-se tais tendências que reforçam a política de ensino superior adotada no país: 

“a expansão com qualidade, a promoção da diversificação e da diferenciação do sistema e a 

implantação de um programa abrangente de avaliação constituíram os pilares da política de educação 

superior nos últimos seis anos” (p.5). 

Os dados de 1999 e os de 2000 mostram que o Brasil possui assimetrias internas profundas em todos 

os níveis de ensino, principalmente no que se refere ao acesso da população entre dezoito e vinte e 

quatro anos nas instituições de Educação Superior, pois em 2006 este índice atinge apenas 15% da 

população e a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) prevê até 2011 a matrícula desta população 

chegar ao índice de 30% (INEP, 2007; PNE, 2001). Logo, fazer da Educação Superior, espaço de 

maior inclusão e equidade social, como perspectiva de democratização e impacto econômico e social, 

requer a definição de políticas públicas e possibilidade de novos mecanismos de apoio aos estudantes 

no âmbito de estratégias de promoção de equidade, ações que apoiam estudantes em sua trajetória 

formativa e revisão da estrutura dos cursos e currículos (CNE, 2009).  

A formação para a docência constituiu-se historicamente como atividade menor. A princípio havia a 

preocupação com o bom desempenho profissional, pois ensinar significava ministrar grandes aulas 

expositivas sobre determinado assunto ou “mostrar na prática como se faz”. Acreditava-se (como 

muitos ainda hoje) que “quem soubesse algo, saberia automaticamente ensinar”, não havendo 

preocupações com o preparo pedagógico do professor ou com a qualidade didática de seu trabalho 

(MASETTO, 2003, p. 11). 

 O processo de ensino, historicamente, tem se pautado pela transmissão de um conjunto organizado de 

conhecimentos estabelecidos e experiências profissionais de um professor que sabe a um aluno que 
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não sabe e não conhece seguido por uma avaliação que diz se o aluno está apto ou não para exercer 

aquela profissão. Para tanto, não havia no Brasil, a vinculação necessária entre as atividades de ensino 

e pesquisa desenvolvidas nas instituições de ensino superior ou, mais especificamente nas 

universidades, tal como hoje a vivenciamos                                                                            

Essa preocupação com a pesquisa fez com que os critérios de qualidade docente se concentrassem no 

âmbito da produção acadêmica, quanto mais papers, artigos  publicados, melhor sua reputação. Cabe 

anunciar que tal preocupação não é corrente somente no Brasil, e, embora tal situação permaneça 

inalterada até hoje, autores internacionais, em seus estudos, também têm demonstrado certa 

preocupação referente a este quadro. 

A dicotomia presente entre ensino e pesquisa é igualmente um fator de tensão que afeta o trabalho 

docente na Universidade, pois cobra-se muito dos professores a “produtividade” pela quantidade e 

qualidade de publicações, provocando uma preferência pela pesquisa em detrimento do ensino. Na 

verdade, a tríade ensino, pesquisa e extensão deveria ser entendida e colocada em prática de maneira 

articulada, mas isso não ocorre, pois há uma prioridade da pesquisa em detrimento dos demais 

elementos.  

Assumindo que um professor para o ensino superior necessita de uma formação aprofundada nos 

conteúdos de sua área de atuação, que tenha uma formação em investigação científica e nos saberes 

que envolvem o oficio de ensinar, emerge como complexa a tarefa de sua preparação e constante 

atualização. A docência como uma atividade complexa requer uma preparação especial devido a 

singularidades do seu exercício, distinguindo-se das demais ocupações profissionais. A formação dos 

professores universitários, no sentido de qualificação científica e pedagógica é um dos fatores básicos 

da qualidade da universidade e este tem sido um dos fatores explicativos do aumento progressivo de 

Programas de Formação Continuada nesta área, pois as pesquisas têm demonstrado que a maioria dos 

professores possui lacunas na sua formação pedagógica.  

De acordo com Nóvoa (1992) são três os processos imprescindíveis na formação docente: "produzir a 

vida do professor (desenvolvimento pessoal), produzir a profissão docente (desenvolvimento 

profissional), produzir a escola (desenvolvimento organizacional). A estrutura universidade gira quase 

sempre em torno do eixo individual (turma, pesquisa, publicações, formação, etc.), definindo o papel 

da docência.  

Considerando os argumentos dos autores, acima descritos,  no que se refere à formação do docente 

universitário é fundamental que reflitamos sobre o papel da universidade nos programas de formação 

docente, em nível de pós-graduação (objeto dessa pesquisa), seja em nível de graduação 

(licenciaturas). Tardif (2008) nos chama atenção para as escolhas educativas e curriculares nesses 

programas que devem ser baseados em “princípios epistemológicos, educativos, profissionais e 
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organizacionais”. (p.21). O autor argumenta que tais argumentos podem ser considerados como guias 

de ação. São eles: a) a abordagem- programa: uma visão integrativa da formação; b) um programa sob 

a responsabilidade coletiva dos formadores; c) parcerias fortes com o meio acadêmico; d) os 

estudantes, adultos como atores de sua formação; e) uma cultura de avaliação, que envolve estudantes, 

atividade de formação e programas; f) uma formação baseada na profissão; g) formar profissionais na 

perspectiva do ensino e  do aprendizado; h) um ensino dedicado ao aprendizado; i) a formação prática 

no cento do Programa formativo; j) o ensino como práxis cultural; k) o ensino como oficio moral; l) a 

formação profissional: m) um  continuum na formação; n) um lugar múltiplo para a pesquisa na 

formação.  Este conjunto de ações podem auxiliar os formadores a organizarem ações que contribuam 

para a formação do professor universitário.   

Por outro lado, Masetto (2009) nos traz o conceito de docência universitária, afirmando que esta pode 

ser compreendida a partir de três dimensões: a dimensão do conhecimento próprio da área, o domínio 

da dimensão pedagógica e o exercício da dimensão política. O tipo de conhecimento hoje exigido e 

esperado é aquele que ultrapassa os limites de uma especialidade, abre-se para outras áreas e formas 

de conhecimento, procura integração, diálogo, complementação para melhor compreender o que está 

acontecendo no mundo e com a humanidade e seus fenômenos com múltipla causalidade. Na visão do 

autor, a preocupação atual em torno da interdisciplinaridade como alternativa ao fazer científico 

disciplinar torna-se preponderante, quando se analisa a complexidade das ciências disciplinares e a 

área de tecnologia. Portanto, a “interdisciplinaridade é nova modalidade de atuação científica e 

profissional que exige de todo profissional, em primeiro lugar, uma abertura para superar um 

paradigma até agora profundamente enraizado em todos nós, que é o modelo disciplinar de 

aprendizagem”. (MASETTO, 2009, p.105).   

A seguir, analisamos os dados da pesquisa acerca da formação docente. 

 

Os caminhos investigativos 

Constitui-se como corpus para a análise documental (BOGDAN E BIKLEN, 1997; CELLARD, 2008), 

os relatórios finais da disciplina “Universidade: Formação, Ensino e Produção do Conhecimento” do 

Programa de Pós-Graduação de uma Universidade de interior do Estado de São Paulo, no período de 

2000 a 2007. Para a análise dos dados coletados utiliza-se a análise de conteúdo (BARDIN, 2002).   

Na primeira fase procede-se uma “leitura flutuante” dos documentos, demarcado a constituição do 

corpus. Na segunda fase explora-se o material, codificando os dados brutos em núcleos de 

compreensão de texto, no qual emergem duas categorias: Profissionalização Docente e Relação 

Professor-Aluno. Cabe destacar que para efeito deste estudo, estamos referindo à categoria 

Profissionalização docente. 
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O conceito de profissionalização docente é trazido por Cáceres (2003) como um processo permanente 

de aquisição, estruturação e reestruturação de conhecimentos, habilidades e valores para o 

desenvolvimento da função docente. Imbernón (2006) concebe a profissionalização como conceito 

social, complexo e multidimensional fundamentado nos valores da cooperação entre os sujeitos 

concretamente situados.  

Para Gimeno Sacristán (2002), a Profissionalidade Docente é um conjunto de saberes, valores, de 

habilidades desenvolvidas em um processo de aprendizagem. Os saberes fazem parte da 

Profissionalidade, não somente conhecimentos específicos, mas um conjunto de saberes. 

Dada a complexidade do conceito de Profissionalização, optamos por analisá-lo a partir de três 

dimensões, denominadas: Atributos Docentes, Desenvolvimento Profissional e Concepção de 

Docência. Dentre os 409 documentos selecionados para análise nos anos de 2000 a 2007, 266 

pertencem às três dimensões citadas (AD, DP e CD). Cabe anunciar que a maioria das respostas 

apresentava como concepção de “O que é ser um bom professor?” mais de uma dimensão. A terceira 

fase (análise do conteúdo) corresponde aos “resultados, inferências e interpretação”. 

Quanto à dimensão “Atributos Docentes” cabe salientar que na leitura prévia dos documentos 

analisados esta categoria aparecia de forma constante e foi sendo melhor entendida ao longo do 

percurso (Ver Tabela 1). A leitura dos documentos e sua organização por dimensão trouxe novos 

olhares para a questão da docência, que de alguma forma expressam concepções e representações nos 

relatórios elaborados pelos alunos pós-graduandos.  

No que se refere à dimensão Atributos Docentes, esta apareceu 83 vezes dentre os 409 documentos, 

uma vez que quatro documentos não fazem referência a nenhuma dessas dimensões. Já as dimensões 

Desenvolvimento Profissional e Concepção de Docência apareceram 326 vezes (respectivamente 79 e 

247) que compõem os relatórios finais da disciplina “Universidade: Formação, Ensino e Produção do 

Conhecimento”. 

Estes resultados expressam o que a literatura da área tem produzido sobre a formação de professores 

universitários. Diferentes pesquisas realizadas apontam que a grande maioria dos docentes não possui 

formação pedagógica tendo em vista seu percurso acadêmico que privilegia os saberes específicos de 

sua área de formação.  

 

A) Dimensão Atributos Docentes (AD) 

Entende-se por “Atributos Docentes” (AD) as características individuais, adquiridas na trajetória 

pessoal e profissional, e que demonstra o nível real de desenvolvimento do docente, portanto, 

precursores e produtores do seu desenvolvimento potencial via interatividade. De acordo com o 

Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner e Morris (1998, apud MOROSINI, 2006, p. 374) para 
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compreender esta interatividade é necessário considerar três conjuntos de características individuais 

que formam a estrutura da pessoa em seu processo de desenvolvimento: disposições, recursos e 

demandas. Algumas estratégias facilitam esta ação, tais como trabalhar com pesquisa, criar projetos de 

interesse social, cultural, ter acesso a novas tecnologias, enfim, estimular o desenvolvimento e a 

parceria entre o professor e o aluno. Os relatos abaixo explicitam o sentido que os alunos investigados 

atribuem à Dimensão AD. 

Um bom professor é aquele que desperta o interesse por determinados pontos através do 

processo de estimulação. Aquele que mostra o caminho para o aprendizado. Cria entusiasmo 

necessário para o aprendizado através de seu próprio entusiasmo. Consegue mostrar a 

importância dos principais aspectos do conhecimento e daquilo que o assunto tem por 

objetivo. É aquele apaixonado pelo o que faz (...) (22/2001) 

 

Um bom professor (...) é estar aberto aos relacionamentos com outras pessoas. Ter paciência 

e vontade de ensinar. Um bom professor é aquele que está disponível aos alunos e demonstra 

isso a eles, favorecendo o contato e a troca recíproca. É aquele que motiva seus alunos, 

elogiando quando oportuno e alertando quando necessário. (39/ 2005) 

 

Os referidos fragmentos, apontados pelos alunos pós-graduandos, representam um conjunto de 

capacidades, atitudes e valores e são oriundos de suas representações sociais. Neste cenário de 

complexidade, contradições e experiências construídas ilustramos a contribuição de Seddon (s.d, apud 

TARDIF e LESSARD, 2008) que caracteriza a ação profissional (capacity-building), associada às 

características pessoais, e que se referem à “Dimensão Atributos Docentes”: a) Uma sensibilidade 

contextual; b) Valores democráticos, coletivos e de tipo caring; c)Um engajamento comunitário;  d) O 

reconhecimento da diversidade dos públicos e um empenho em publicar os sucessos ; e) Uma 

orientação organizacional; f) Convicções pedagógicas centrada na aprendizagem;  g) Um otimismo e 

um bom humor estimulantes; h) Flexibilização na maneira de atuar com os alunos. 

As características levantadas pelo autor reforçam a idéia que na profissionalização docente não basta 

apenas o domínio do conteúdo de sua área de atuação, ou uma atitude entusiasta, missionária, mas 

alguém protagonista, à procura de um ser melhor, em marcha para outra coisa diferente do status quo, 

mais crítico, lúcido e interativo.  

 

B) Concepção de Docência (CD) 

 (...) formas de conceber e desenvolver a docência, organizando estratégias pedagógicas que 

levem em conta a transposição didática dos conteúdos específicos de um domínio para sua 

efetiva compreensão e consequente aplicação por parte dos alunos, a fim de que estes possam 
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transformá-los em instrumentos internos capazes de mediar à construção de seu processo 

formativo. (MOROSINI, 2006, p. 376). 

 

Por conseguinte, a CD decorre do fato dos professores serem capazes de se perceberem como uma 

unidade em que a pessoa e o profissional determinam o modo de ser professor. Na dimensão 

pedagógica da docência universitária torna-se necessário investir mais tempo, como forma de 

aprimorar este saber, cujo docente precisa dominar, além dos conhecimentos próprios da sua área, os 

princípios básicos do processo ensino-aprendizagem e do currículo. Este profissional precisa criar um 

ambiente de aprendizagem no qual o papel do professor seja de mobilização e orientação e o papel do 

graduando seja de protagonista da aprendizagem, necessitando, para isso dominar os meios pelos quais 

a aprendizagem se efetiva (MASETTO, 2003). 

Os fragmentos abaixo corroboram com o pensamento do autor, no sentido em que conceitua o 

professor como sendo: 

 [...] facilitador da aprendizagem que deve criar condições e situações propícias para que os 

alunos aprendam. Não deve ser apenas um transmissor de conhecimento, mas deve ser um 

desafiador, questionando situações de forma a aguçar a curiosidade dos alunos, levando-os a 

buscar respostas aos problemas propostos. É aquele que ensina os alunos a pensarem, a ter 

suas próprias e convicções, a também ouvir e respeitar as opiniões contrárias. È um mediador 

entre o conhecimento popular (senso comum) e o conhecimento acadêmico (conhecimento 

científico). (04/2003) 

 

(...) Apresenta uma realidade para o aluno, desafiando-o, provocando-o e despertando nele o 

desejo e o interesse. Sabe e compreende o conteúdo que ensina, identificando argumentos 

contra e a favor deste conteúdo. O professor deve partir dos conhecimentos prévios dos alunos 

para introduzir os novos elementos de análise. Capaz de utilizar os conhecimentos e sua 

experiência para desenvolver práticas existentes. (01/2007) 

 

O novo contexto universitário tornou superada a função do professor como transmissor de 

conhecimentos. Zabalza (2004) aponta que hoje o desafio do docente universitário reside em conseguir 

se colocar como facilitador das aprendizagens dos alunos, uma vez que as múltiplas possibilidades de 

acesso ao conhecimento requerem auxílio para a decodificação, assimilação, aproveitamento e sua 

vinculação com a prática profissional, numa dimensão claramente formativa. Almeida et al (2004) 

assinalam que realizar a mediação dos alunos com o conhecimento, respondendo às necessidades 

específicas demandadas pelo variado perfil discente, presente nos contextos de trabalho, constitui hoje 

o núcleo da ação pedagógica dos professores universitários. Portanto, tanto os modelos preservados 
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nas representações dos docentes como a idéia de que ensinar é uma arte que se aprende com a prática, 

não são suficientes para sustentar as necessidades do ensino universitário. Esse novo cenário traz 

como decorrência a necessidade de se implementar uma profunda renovação no contexto da sala de 

aula e nas metodologias de ensino universitário.  

Para Rué (2004, p.6) essa perspectiva coloca “a formação como potencial de oportunidades para 

incrementar o grau de domínio de uma pessoa sobre seu próprio processo de desenvolvimento”. Esse 

progresso pessoal não se realiza em abstrato e requer um marco de competências delimitado e 

relevante para orientar melhor a quem forma e aos formandos. Tarefas difíceis se colocam diante dos 

professores, o que demanda programas de formação docente voltados para propiciar o acesso a 

conceitos, orientações e ferramentas que permitam ao professorado planejar, desenvolver e avaliar os 

processos de ensino-aprendizagem de acordo com a reconfiguração das necessidades sociais e de 

aprendizagem.  

 

C) Desenvolvimento Profissional (DP)  

Na literatura atual acerca dos processos de formação de professores, tem sido muito comum encontrar 

a designação Desenvolvimento Profissional Docente como sinônimo de Formação de Professores 

(PACHANE,2003).  

Benedito, Ferrer e Ferreres (1995) entendem desenvolvimento profissional, como 

(...) qualquer intento sistemático de melhorar a prática, crenças e conhecimentos 

profissionais, com o propósito de aumentar qualidade docente, investigadora e de gestão. Este 

conceito inclui o diagnóstico das necessidades atuais e futuras de uma organização e seus 

membros, e o desenvolvimento de programas e atividades para a satisfação destas 

necessidades (p. 131). 

 

Pimenta & Anastasiou (2004) afirmam que o desenvolvimento profissional envolve formação inicial e 

continuada, articuladas a um processo de valorização identitária e profissional dos docentes. Para 

Canário (2005) e Marcelo (2009), entre outros autores que tratam a temática, o percurso de formação 

do professor é melhor caracterizado como um processo contínuo de desenvolvimento profissional, que 

combina a formação básica prévia ao desempenho, tal como a que resulta de outras situações formais 

de aquisição de conhecimento específico, com a construção e reconstrução quotidiana do saber e do 

agir do profissional, no interior do contexto socializador primário de um professor – a escola, esse 

lugar onde se aprende a ser professor, nas palavras de Canário (2005). 

Constata-se, segundo pesquisa realizada por Roldão (2006) que a questão do desenvolvimento 

profissional é aferida por duas ordens dicotômicas instaladas no tecido formativo e institucional do 
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sistema: a representação diversa da identidade de um professor consoante com os níveis de 

escolaridade em que atua, e o tipo de docência que exerce – generalista ou especializada. Para Peña 

Calvo (2003) a partir da didática, o profissionalismo apareceria como um processo permanentemente 

aberto que leva à transformação da prática docente e, com isto, a uma dinâmica de mudanças na 

própria universidade.  

Entendemos por Desenvolvimento Profissional um conjunto de atividades realizadas com o objetivo 

de melhorar a prática do pensamento, os conhecimentos e destrezas profissionais, em busca de uma 

formação contínua. Estas atividades formativas podem realizar-se a partir de diferentes enfoques e são 

retratadas nos relatos dos pós-graduandos: 

É uma construção constante. É um ser em construção, em constante aprendizagem. (2000/13) 

Estar sempre se aperfeiçoando em sua área de ensino ou estar buscando maneiras novas de 

explicar um determinado assunto. 

(2003/23) 

Buscam uma formação contínua através de cursos, leituras, debates, seminários e reflexões 

sobre a prática e não fica só preso ao método tradicional e nem sempre funcional de ministrar 

aulas meramente expositivas onde o aluno é um personagem passivo. (2007/14) 

 

O Desenvolvimento Profissional transita por uma dimensão pessoal onde “a formação deve estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo 

e que facilite as dinâmicas de autoformação participada (...) contribuindo para a emancipação 

profissional e consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus 

valores” (NÓVOA, 1992, p. 27). 

Com base nos dados analisados, inferimos que desenvolvimento profissional é percebido pelos pós-

graduandos como um processo constante de inovação, atualização, discussão. Ressaltam ainda, que o 

“bom professor” deve ter uma atitude pró-ativa para o seu desenvolvimento profissional. Por outro 

lado, urge a necessidade das instituições de ensino implantar programas de formação continuada em 

serviço de modo que contemple a formação pedagógica aos docentes, necessária ao seu exercício 

profissional. 

 

Refletindo sobre as sínteses; caráter provisório 

Evidencia-se, nas três dimensões estudadas que os alunos atribuem à docência universitária elementos 

importantes e inovadores para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.  Nesse sentido, 

podemos anunciá-las, num caráter introdutório: a) O Programa de Aperfeiçoamento do Ensino 
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contribuiu para uma ressignificação da concepção de docência, mostrando que um professor não nasce 

pronto, mas, que este está em constante aprimoramento; b) O debate atual sobre profissionalização 

docente abrange questões relacionadas aos saberes pedagógicos, mesmo que historicamente não 

tenham sido valorizados; c) A disciplina: “Universidade: formação, ensino e produção do 

conhecimento” do referido Programa, apesar de se constituir em um espaço institucional importante de 

formação de professores para educação superior necessita ampliar os conteúdos formativos, pois os 

alunos têm uma representação positiva no que concerne à docência universitária. Propõe-se para o 

Programa temas relacionados à formação pedagógica, tais como: projeto pedagógico, programas de 

aprendizagem, currículos, estratégias de ensino e novas tecnologias, critérios e instrumentos de 

avaliação que podem contribuir para a construção da identidade docente do pós-graduando, no qual a 

pesquisa, a extensão e ensino constituem um tripé de ações basilares para a docência universitária. 
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Tabela. 1 

Tabela. 1: Categoria “Profissionalização Docente” - Frequência das dimensões 

Anos 

Dimensões 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Atributos Docentes 

(AD) 
12 15 17 12 7 16 4 - 83 

Desenvolvimento 

Profissional  (DP) 
7 6 6 12 4 27 12 5 79 

Concepção de Docência 

(CD) 
17 20 25 26 24 76 40 19 247 

Fonte: Pesquisa Novos Espaços Formativos na Universidade: desafios e perspectivas para a docência 

superior. FFCLRP/USP, 2009 Os números referem-se aos 413 Relatórios da Disciplina Universidade: 

Formação, Ensino e Produção do Conhecimento. 

 

 

 

 


