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Resumo 

     A comunicação constitui um recorte de uma pesquisa concluída1, conduzida pelo Núcleo 

de Formação Continuada Didático Pedagógica (Nufope) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), cujo objetivo era analisar a profissionalidade docente na universidade. O eixo recortado 

pretendeu compreender as dimensões organizativas da prática pedagógica de professores da UFPE 

participantes de processo de formação continuada didático pedagógica. Por tal razão, julgamos 

                                                           
1 Trata-se da pesquisa intitulada “Profissionalidade docente na relação formação e prática didático 

pedagógica do(a) professor(a) universitário(a)”, Recife: Nufope/UFPE, 2013. 

http://www.oei.org.uy/Noveles.pdf
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oportuno assentar, de forma breve, o significado de “prática pedagógica” retido para operarmos a 

leitura dos dados.   

 

 

Abstract   
In the context of teacher professional development policy in Brazilian public university, the 

research object is the university teachers involved in pedagogical continuing education.  

This work aims to analyse organizational dimensions of teaching practice (SOUZA, 2009) 

seen as constitutive element of the teaching profession (Cruz, 2011) in higher education.The study 

is grounded on a research donein the context of the Continuing Education Center of Professors of 

the University of Pernambuco (NUFOPE), whose goal is to understand the teachers´ 

professionalism at the university by investigating the relation between teacher development and 

teaching practice. The research participants were nineteen teachers from courses ofdifferent  

knowledge fields, Educational Teaching Refresher Course participants, sponsored by 

NUFOPE.Due to the nature of the research and its aim, the research enquiry mode adopted for this 

study was a qualitative approach (BAUER & GASKELL, 2002).The methods used to collect the 

data were aquestionnaire and semi-structured interviews held with the research participants. The 

data gathered were analysed based in a Content Analyses,in a thematic perspective according to 

Bardin (1977).The results reveal three organizational dimensions of pedagogical practice which 

arethe objects of analysis in this study: 1) educational purposes of the Universitywhich underlie the 

organization of pedagogical practice sometimes considered by the teacher as a synonym of 

teaching practice, and this practice as a synonym of education;2)organization of university 

teachingwhose emphasis is given to the recognition of the three pillars of the Universityas a guide 

of divisionof teacher time in teaching practice, research and extension. Although, in theory, the 

priority is givento education; 3)planning as the key to education, understood as a prior and 

organizational activity of teaching practice, which takes into account the student's contextand the 

teacher´s work conditions. 

 

 

Prática pedagógica: saberes e fazeres nas suas múltiplas relações 
O termo “prática pedagógica” (PP) designa uma prática social coletiva, revestida de 

intencionalidade, historicidade, contextualizada e efetivada com a finalidade de educar, portanto, 

de formar pessoas na perspectiva da humanização do humano. Fernandes (1998, p.98) adverte que 

ela não pode ser “reduzida à questão didática ou às metodologias de estudar, mas articulada à 

educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica, datada e situada, numa 

relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma”.  
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Paiva (2003), por sua vez, a inscreve nos âmbitos da construção dos saberes profissionais em 

situação e do trabalho docente no cotidiano da escola e da sala de aula. João Francisco de Souza 

(2009) entende adequado nomeá-la de práxis pedagógica. Assinala seu duplo caráter 

explicativo/compreensivo e organizativo, uma vez que ajuda a “compreender e a organizar a ação 

coletiva da instituição formadora de educadores ou de quaisquer outros profissionais nos cursos de 

educação superior” (p.27). Observa ainda que a práxis pedagógica enquanto prática educativa “tem 

uma única finalidade: contribuir com a construção humana do sujeito humano” (p.28). Souza 

formula uma concepção em que a prática pedagógica é concebida como prática social institucional 

e coletiva, que se distingui da prática docente. Defende que esses são termos de significados 

distintos, porém não opostos.  

Enquanto um fenômeno complexo, práxis pedagógica conforma um conjunto de práticas, 

não se reduzindo a nenhuma delas. Ela constitui-se da prática docente, da prática discente, da 

prática gestora e da prática epistemológica. Essas dimensões da prática pedagógica nortearam a 

leitura dos dados da pesquisa, cuja metodologia apresentamos a seguir.  

 

 

A metodologia do estudo 
Em função do objeto de estudo e objetivo, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa. 

Foram sujeitos participantes da pesquisa 19 (dezenove) professores de cursos de diferentes áreas do 

conhecimento, participantes de Curso de Atualização Didático Pedagógica, promovido pelo 

NUFOPE. Os dados coletados através de entrevista semiestruturada foram objeto de análise de 

conteúdo do tipo temática (Bardin, 1977). O questionário aplicado revelou o perfil desses 

professores, indicando serem eles, na sua maioria, jovens, altamente titulados, de relação contratual 

estável e experientes no ensino superior.  

As informações coletadas por meio de entrevistas com professores/as da universidade 

informam não uma prática pedagógica unívoca, mas constituída de dimensões organizativas. As 

dimensões da PP explicitam-se através de três categorias: “finalidades da prática docente 

universitária”, “saberes docentes” e “planejamento da prática de ensino”. 

 

 

Finalidades da prática docente universitária 
No que concerne às finalidades da prática docenteuniversitária, os professores vinculam sua 

atuação ao papel que desempenha a instituição na sociedade, entendimento que encontra abrigo no 

debate social e acadêmico. Assim, retomam, de forma recorrente, as funções básicas da 

universidade, originárias do debate social e político e inscritas na Constituição Federal e na LDB.  

Consideram, assim, o princípio fundante da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.     
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No entanto, ao dizerem de como a indissociabilidade organiza seu trabalho, costumam, como 

adverte Cunha (1998, p.9), explicitar que ela se faz presente quando “o professor faz ensino e tem 

projetos próprios de pesquisa e extensão. Espelhando o que seu plano de trabalho exige, há horários 

e compartimentos específicos para cada uma destas atividades” (grifo nosso). Daí porque 

problematizamos essa visão compartimentada e somativa das funções da universidade, uma vez 

que ela afasta-se do entendimento da indissociabilidade como “algo indivisível, acontecendo de 

maneira global no interior do processo pedagógico” (Cunha, 1998, p.10). 

As percepções dos professores/as sobre as finalidades da educação superior universitária se 

vinculam ainda a um outro modo de conceber o papel do professor de universidade como um 

formador de profissionais para o mercado. Seria simplista de nossa parte reduzir a concepção de 

certo número de professores entrevistados a uma visão puramente mercadológica, pois, em geral, 

ela se apresenta em associação com outros elementos discursivos. Hora é a formação acadêmica, 

evidenciada na preocupação em formar pesquisadores em uma área do conhecimento, hora é a 

formação moral do estudante que entra na pauta, suscitando a observância de conteúdos formativos 

de caráter político e moral que ensejam, ao mesmo tempo, competências distintas daquelas que se 

exigem de um professor tido como “conteudista” (aquele que põe o foco do processo formativo nos 

conhecimentos declarativos de sua área de atuação). 

Tomando-se como condutor de uma prática docente que se erige como um divisor de águas 

na história de vida de seus estudantes, o professor orienta sua atuação na perspectiva não somente 

de quem informa, mas de quem forma, ainda que denotando certa confusão conceitual por entender 

que a prática docente estaria permeada por relações de caráter pessoal e familiar. De todo modo, é 

digna de registro o desenvolvimento de relação dialógica com os estudantes, o que denota a 

inflexão que faz em sua atuação, ao deslocá-la do eixo dos conteúdos declarativos de cunho 

técnico. 

 

 

Saberes docentes como elementos de organização da prática pedagógica 
A fala dos sujeitos professores sobre a organização de sua prática docente na universidade 

evidenciou o papel dos saberes docentes. Essa constatação vai ao encontro do que a literatura 

educacional tem discutido ao longo das últimas décadas sobre a natureza, o lugar e peso dos 

saberes docentes que o professor mobiliza a fim de realizar a prática educativa. Autores como 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991), Gauthier (1998), Tardif (2002), Pimenta (1999), Guimarães 

(2004) e Therrien (2010) têm contribuído fortemente para a construção da problemática do saber 

docente e defendido a fertilidade da noção em pesquisas que buscam compreender o trabalho e a 

prática docente. Essa produção têm se preocupado em desvelar os fundamentos das intervenções 
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educativas, as bases das decisões pedagógicas, enfim, os saberes sobre os quais os professores 

sustentam sua ação em situação. 

Os sujeitos participantes da pesquisa, ainda que não tenham se apropriado do debate da 

questão em tela, estariam em sintonia com alguns dos pressupostos e concepções em presença 

desde Schulman (1987). Assim, reconhecem-se, de partida, como portadores de saberes que se 

explicitam em sala de aula. Reconhecem ainda os limites de sua atuação ao acusarem um déficit em 

sua formação por não deterem conhecimento de cunho pedagógico, que julgam necessário, o que 

parece estar implícito em suas falas. 

Em vista desse déficit, recorrem aos saberes que são capazes de construir desde suas 

experiências, em especial, a partir da reflexão sobre sua própria prática.  

Destacamos ainda falas que põem em relevo o papel dos alunos na construção de saberes 

sobre a docência como partícipes do processo de reflexão, fornecendo retornos sobre o significado 

que atribuem à prática docente em situação de ensino.  

As experiências do estágio docência e como docente desempenharam um papel fundamental 

na aprendizagem da docência. A essas experiências associam-se ainda a vivência em áreas 

profissionais não docentes. 

Grande parte das falas dos professores vão ao encontro do que disseram Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991) sobre os saberes que brotam da experiência, designados como um conjunto de 

saberes práticos a partir do qual as práticas cotidianas e as relações são compreendidas. Esses 

saberes são entendidos como “núcleo vital do saber docente” (Tardif, 2002), constituindo-se em um 

amálgama dos demais saberes (profissionais, disciplinares, etc.).  

Assim, por recorrerem, continua e sistematicamente, a seus saberes da experiência, os 

sujeitos da pesquisa os tomariam como “alicerce da prática e da competência profissional”, 

considerando que a “experiência é, para o professor, condição para a aquisição e produção de seus 

próprios saberes profissionais” (Tardif, 2002, p. 21). Esses traços presentes no discurso dos 

professores sujeitos da pesquisa, malgrado não incorporarem, na totalidade, os componentes das 

análises de estudiosos da matéria nem as implicações delas decorrentes, não deixam de sinalizar 

elementos inovadores na compreensão de sua prática docente.   

 

 

Planejamento como elemento central do ensino 
As falas dos professores apontaram ainda oplanejamento como instrumento importante na 

organização da sua prática. Os dados sinalizam o planejamento como elemento organizador da 

prática de ensino, que se concretiza na definição de objetivos e estratégias didáticas, na perspectiva 

das aprendizagens dos estudantes. Ao indicarem ainda o critério da flexibilidade no 

acompanhamento da dinâmica da sala de aula, entende que planejamento não é uma tarefa pontual, 
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nem hermética, mas que requer constante avaliação e ressignificação da prática. Ao considerar as 

condições reais do estudante e do trabalho docente, o professor contempla outras duas 

características por demais importantes nesse processo: a contextualização e a centralidade na 

aprendizagem. Reconhecem, também, a necessidade da reflexão em torno do objeto de 

conhecimento a ser trabalhado em sala de aula. 

Deste modo, os professores revelam estar se apropriando do discurso didático-pedagógico, 

numa perspectiva crítico-reflexiva do planejamento, mobilizando este saber na sua prática de 

ensino. Pois, na produção acadêmica parece existir consenso quanto à ideia de que o planejamento 

de ensino é uma prática social, política, pedagógica e, como tal, um componente da prática docente. 

Nesse sentido, a um só tempo, é um elemento orientador, integrador e articulador dessa prática; 

expressa uma concepção de educação, de ensino e de aprendizagem; traz uma orientação política, 

formativo-educacional e embute uma proposta didático-pedagógica, a exemplo do que apontam os 

estudos de Veiga, 1991; Pimenta e Anastasiou, 2002, dentre outros. 

A despeito da aproximação dos professores com esse discurso pedagógico, vale pontuar 

algumas questões. Primeiro, ao adotar o planejamento como um instrumento específico de 

organização da prática de ensino em situação de aula, os professores revelariam uma visão, por 

vezes, compartimentada da docência universitária. Ademais, ao concederem lugar de prioridade à 

prática de ensino, ratificariam o estado de tensão que vivencia o professor universitário, na sua 

prática cotidiana, entre as ações ligadas ao ensino, vistas como de menor valor acadêmico, e as 

demais atividades que lhe conferem prestígio. E por fim, ao referirem-se ao planejamento apenas 

como instrumento de organização da aula, indicam a prática de ensino como sinônimo da prática 

docente, o que para Souza (2009) seria um equívoco de natureza conceitual e indicaria uma noção 

restritiva da prática pedagógica.  

De fato, os professores parecem reconhecer que o seu papel na universidade vai além do 

ensino, abrange ações de pesquisa, extensão e gestão, embora estas duas últimas ações apareçam 

como sendo atividades secundárias e justapostas ao ensino.  

Aqui evidenciamos, mais uma vez, a dimensão que tem a prática de ensino no processo de 

desenvolvimento da profissionalidade do professor, em que as condições de trabalho e as demandas 

dos estudantes constituem-se elementos orientadores dessa prática que tem o planejamento como 

instrumento de organização. 
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