
 

 

782 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: DOS MODELOS AO DESENVOLVIMENTO DA 

PESSOA DO PROFISSIONAL 

Antunes, Roque Rodrigues. UHTL. CeiED da UHTL (Lisboa); Silva, Ana 
Paula. CeiED da UHTL (Lisboa); Sozo, Martha Luci Maria. PUCS 

 
Resumo 
Esta comunicação faz uma reflexão, assente na literatura e numa investigação dos 
autores em curso sobre a formação do professor enquanto líder pedagógico, ou seja, 
aquele que se ocupa das aprendizagens significativas dos seus alunos e formandos. 
Assim, quer a literatura quer os elementos da nossa pesquisa ainda a decorrer 
apontam para a necessidade de valorização da pessoa do profissional, através de 
práticas de formação que levem ao crescimento pessoal e profissional do docente para 
que este possa desempenhar a sua missão educativa. 
 

Introdução 

A proposta que aqui se apresenta é ainda um trabalho em progresso, cujos objetivos 

são fazer uma análise crítica dos modelos e práticas de formação de professores 

levados a cabo pela universidade; apontar algumas limitações desses modelos e 

práticas; e evidenciar a necessidade de cuidar da formação pessoal do profissional 

docente. Para o efeito, foi escolhida uma metodologia qualiquantitativa, incluindo uma 

revisão da literatura e um inquérito por questionário, escala de avaliação de atitudes 

dos professores, construida por referência ao perfil de competências definido na 

literatura mais recente sobre o “professor líder”, isto é, o professor que concebe, 

implementa, avalia e reformula os processos de ensino aprendizagem focado nos 

alunos e em cooperação com os colegas, e que, por consequência, lhe possibilita 

desenvolver-se também a si próprio. 

  

Marco teórico 

Docência universitária e formação docente em geral 

As pesquisas sobre formação de professores e saberes docentes têm adotado uma 

perspetiva linear, mediante a qual vem sendo descrito cronológica e evolutivamente 

esse campo, devendo ceder lugar a problematizações de alguns enfoques teóricos que, 

na tentativa de impor uma vontade de verdade sobre o professor, vêm (re)definindo 

conceitos típicos de modelos de docência. “Trata-se de [agitar] o que se percebia 

imóvel, [fragmentar] o que se pensava unido; [mostrar] a heterogeneidade do que se 

imaginava em conformidade consigo mesmo” (Foucault, 2002, p. 21). 

No Brasil, assim como em Portugal, as pesquisas  sobre formação docente têm sido 

recorrentemente discutidas nos últimos trinta anos. Essas investigações ganharam 

vigor a partir do final da década de 1960, quando foram criadas as Faculdades de 
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Educação nas Universidades; principalmente, a partir da implementação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, no Brasil, assim como já tinha 

acontecido em Portugal, com a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 

de outubro, em 1986, na sequência das quais novos temas começaram a fazer parte do 

debate. Mais recentemente, na produção académica do campo, diferentes autores 

brasileiros, portugueses e de outras nacionalidades (Formosinho et al., 2014; Garcia, 

2002; Nóvoa, 1992; Moreira, 2011; Silva, 1994; Veiga-Neto, 2004) trouxeram 

complexidade às discussões, na medida em que propõem novas problematizações e 

nos convidam a pensar acerca das conceções iluministas que vêm sendo cultivadas na 

atualidade.  

Ao problematizar o campo de pesquisa da formação, apresentamos, de certo modo, o 

seu esgotamento no que diz respeito ao peso da responsabilidade dos docentes no 

quadro adverso da escolarização. Trazemos algumas discussões sobre os ideais 

emancipatórios que pautam muitos dos discursos da docência, abrindo espaços para 

pensar uma pesquisa que não pretende apontar soluções, mas indicar outras 

possibilidades de compreender o que nos é apresentado como verdade. 

Importa ressaltar que, desde a década de 1990, se considera a complexidade da 

prática pedagógica e dos saberes docentes, opondo-se às abordagens que procuram 

separar formação e prática cotidiana. Novos enfoques têm sido propostos para a 

compreensão da prática docente, na perspetiva de repensar a formação inicial e 

continuada. Nas discussões sobre o tema, destacam-se as contribuições de Tardif 

(2002), que investiga os saberes de base do ofício de professor –como os 

conhecimentos são constituídos a partir do ambiente de formação, da experiência 

pessoal e das trocas entre os profissionais. A sua abordagem preconiza escapar do -

mentalismo, que reduz o saber a processos mentais do indivíduo, individualizando o 

conhecimento, limitando a realidade. Para o autor, trata-se de um pensamento 

predominante na educação, nas relações de ensino e aprendizagem. Para Tardif 

(2002), o sociologismo subordina-se à cultura dominante, às ideologias, privando o 

indivíduo de refletir sobre suas práticas cotidianas e significações.  

Para fazer frente ao que cunhou como 'mentalismo' e 'sociologismo', o autor afirma 

que o saber dos professores é um saber social, impossível de não ser colocado em 

relação com o que os professores são, fazem, pensam e dizem. Há o saber social, 

materializado em programas, práticas coletivas de formação, em interface com o saber 

individual do professor. Por mais original que seja a prática do professor, essa ganha 

sentido em uma situação de trabalho coletivo. Segundo Tardif (2002), sobre o 

professor atua um sistema de orientações que garante a legitimidade de seus fazeres: 

são orientações de sindicatos, da gestão da escola, do Ministério da Educação. O 

professor não define sozinho o saber profissional; há uma negociação entre diferentes 

grupos, inclusive com os alunos, cada qual colocando em jogo os seus interesses e 

histórias. O saber do professor é social e resultado de uma arbitrariedade cultural 

(Tardif, 2002), isto é, tais práticas não se baseiam em uma ciência, mas são legitimadas 

pela cultura de uma sociedade, pelas construções sociais. Ao longo da carreira 

profissional, o saber do professor é modificado, contextualizado no ambiente de 

trabalho. 
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Repensando também a formação e os saberes docentes, Pimenta (2002) desenvolve 

uma pesquisa sobre a identidade profissional dos professores. Para a autora, os 

currículos dos cursos de formação são distanciados da realidade das escolas e efetivam 

saberes pedagógicos que não se articulam com os diferentes contextos, 

impossibilitando a tradução de novos saberes em novas práticas que significam a 

identidade docente. A autora identifica três saberes da docência a serem mobilizados 

no ambiente de formação: a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. 

Discutir os conceitos que se tem a respeito do que é ser professor, a contextualização 

dos conhecimentos transmitidos na escola, os seus significados na sociedade 

contemporânea e as necessidades pedagógicas do cotidiano escolar contribui, segundo 

Pimenta (2002), para a construção da identidade docente.  

Trata-se de um trabalho que se nutre, explicitamente, da tradição do professor 

reflexivo, que se tem apresentado como o paradigma vigente na formação de 

professores em diferentes países. Evidencia a mobilização dos saberes pedagógicos 

considerando os saberes da prática e da teoria especializada, o desenvolvimento 

pessoal e profissional, o papel da docência e o significado da formação. 

Perrenoud (2001) aplica esses pressupostos ao ofício de professor. Considera a prática 

reflexiva o cerne do exercício da profissão, a possibilidade de o professor possuir 

saberes abrangentes que lhe permitem elevar as suas competências profissionais.  

 

Formação do docente do ensino superior 

No caso dos autores do presente artigo, professores do ensino superior, mas com 

vasta experiência, igualmente, de prática nos ensinos básico e secundário, foi a 

reflexão sobre a prática, nomeadamente nos níveis de ensino mais elementares, que 

lhes permitiu colmatar as insuficiências da formação docente para o ensino superior, a 

qual não foi considerada necessária até recentemente. 

E, no cenário atual, de rápidas e complexas transformações, consideradas por Bauman 

(2007) como tempos líquidos de incerteza, entende-se que, na educação superior, é 

preciso ultrapassar uma formação estritamente técnica ou profissional com o objetivo 

redutor de responder ao mundo do trabalho.  

Tanto no Brasil, como em Portugal, têm vindo a ser levados a efeito projetos de 

investigação e intervenção na formação de docentes do ensino superior, 

nomeadamente, a formação pedagógica de professores do ensino superior, 

implementada pelo Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino da Universidade Nova de 

Lisboa (Marques & Rosado Pinto, 2012), ou o projeto OPDES, Orientações Pedagógicas 

para Docentes do Ensino Superior, do Instituto Politécnico de Coimbra (Gonçalves, 

Soeiro & Silva, 2010). Porém, parece-nos relevante questionar se, face ao perfil de 

professor desenhado na literatura mais recente sobre o “professor líder” (Flores et al., 

2014; Hunzicker, 2012; Stevenson, 2012) que assenta sobre um conjunto de 

características pessoais e de competências transversais, as iniciativas em vigor 

atentam na necessária dimensão de formação pessoal do profissional docente? O 

Quadro 1 dá conta da valorização da dimensão das qualidades pessoais e relacionais, 

subjacentes, implicitamente, às competências científicas, didáticas, pedagógicas e 

inter-relacionais. 
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Tabla 1. Perfil de Competências do Professor Líder 

Científicas . professor investigador (Hunzicker, 2012) 

. papel (auto)crítico significativo (Frost, 2012). 

. aplicação de conhecimento relevante e resolução de problemas complexos 

(Danielson, 2006) 

Didáticas . melhoria das práticas de ensino (Flores et al., 2014) 

. complexidade (Danielson, 2006) 

. líderes do currículo e do ensino (Lieberman & Miller, 2004) 

Pedagógicas . centramento na aprendizagem dos alunos (Lieberman & Miller, 2004) 

. primazia às necessidades e interesses dos alunos (Hunzicker, 2012) 

. flexibilidade e criatividade no feedback ao aluno (Frost, 2012) 

Inter-relacionais . capacidade de mobilizar e energizar os outros (Danielson, 2006) 

. trabalho em equipa; culturas escolares profissionais resiliência, 

corresponsabilidade/vocação, coragem, entusiasmo (Stevenson,2012) 

. reflexão profissional que o diálogo entre pares e inter-relacionamento - 

perspetiva dialógica (Frost, 2012; Stevenson, 2012) 
 

Base na qual foi construída a escala de atitudes, de momento em aplicação, e cujos 

resultados serão dados a conhecer no congresso a que se submete a presente 

proposta. 

 

Conclusões 
Numa contemporaneidade complexa, em que uma teia de relações entrelaçam 

qualidade e comprometimento na formação docente, que exige responsabilidade no 

desenvolvimento das suas competências, habilidades e atitudes, valorizando as 

qualidades pessoais e inter-relacionais, permitem ao professor, ser um líder inspirador 

para os seus alunos e educandos, promovendo, assim, as suas potencialidades.  

A nossa investigação em curso perspetiva obter como resultados, por um lado, uma 

coleção de evidências que revelem as limitações dos modelos/práticas em vigor, 

nomeadamente a falta de uma componente de formação específica virada para as 

inter-relações pessoais e as qualidades pessoais do professor. Por outro lado, que os 

dados de inquirição revelem que aspetos devem ser reforçados pela formação docente 

de todos os níveis de ensino, para o desenvolvimento de um professor líder do 

processo de aprendizagem,  sua e dos seus alunos. 
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