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A formação científica e pedagógica dos professores universitários é um dos fatores 
básicos de qualidade da universidade. O exercício da profissão docente requer uma 
sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos da disciplina, como também 
nos aspectos correspondentes à sua didática e ao encaminhamento das variáveis 
que caracterizam a docência e constante atualização. Nos processos de formação 
de professores é preciso considerar a importância dos saberes das áreas de 
conhecimento, saberes pedagógicos, didáticos e saberes da experiência do sujeito 
professor (Pimenta & Anastasiou, 2002). Formar professores implica compreender a 
importância do papel da docência, de forma a propiciar um aprofundamento 
científico e pedagógico e que tenha como eixo a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. Esta pesquisa, de cunho qualitativo investiga como a Etapa de 
Preparação Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) da 
Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, tem se constituído em espaço 
formativo para docência superior buscando identificar na perspectiva do aluno 
stricto sensu, elementos que corroboram na construção da identidade docente. Para 
tanto, elegeu–se como categoria central a questão: “O que é ser um bom 
professor?” na perspectiva dos alunos, descrita nos relatórios finais da disciplina 
“Universidade: formação, ensino e produção do conhecimento”, no período de 2000 
a 2007, a qual foi examinada através da técnica de análise de conteúdo. Os dados 
parciais revelam que os alunos possuem uma concepção de docência ora centrada 
nas práticas tradicionais, ora centrada na concepção idealista de docência, 
confirmando o que as pesquisas sinalizam, ou seja, os saberes pedagógicos 
representam baixo prestígio acadêmico e o professor é visto como um depositário 
do saber, estabelecido pela ciência e cultura. Dessa forma, o desafio que se impõe 
está relacionado com a triangulação entre a docência, a pesquisa especializada e a 
pesquisa sobre a ação docente, considerando cada ângulo com suas 
especificidades.  
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As experiências que dão à universidade a condição de 

Introdução 

lugar de formação 
reconhecem nela a condição de lócus cultural

Nesta perspectiva, o movimento de educadores e entidades formadoras na década 
de 1990 constitui-se num período de contribuições extremamente férteis ao campo 
da formação de professores, seja do ponto de vista legal ou do ponto de vista 
teórico-metodológico. Porém, a valorização e construção da identidade do professor 
continuam com pouca ou nenhuma articulação com uma política que ofereça 

 que traz intermediações de 
significados com os sujeitos em formação. Nessa perspectiva constrói-se uma teia 
de relações que torna possível a produção de sentidos, perpassadas pelas relações 
de poder que se estabelecem na relação espaço-lugar da formação (Cunha, 2009). 



condições favoráveis de trabalho, associando sua profissionalização, aqui 
entendida, como o "reconhecimento do professor como ser humano e como 
profissional sensibilizado e estimulado para o seu autodesenvolvimento" (Pimenta, 
Anastasiou, 2002: 45).  

O texto apresenta um recorte da pesquisa "Novos Espaços Formativos na 
Universidade: desafios e perspectivas para a docência superior" realizada na 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, campus 
Ribeirão Preto (FFCLRP). Este estudo investiga a formação pedagógica do professor 
para a educação superior consubstanciada no Programa de Pós-Graduação desta 
Faculdade, especificamente, no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - 
PAE/Etapa de Preparação Pedagógica (1) buscando identificar na perspectiva do 
aluno stricto sensu, elementos que corroboram na construção da docência para a 
educação superior. Para tanto, elegeu-se como categoria central a questão: "O que 
é ser um bom professor" na perspectiva dos alunos, descrita nos relatórios finais da 
disciplina "Universidade: formação, ensino e produção do conhecimento", no 
período de 2000 a 2007. 

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 alcançados à profissão docente, 
esses profissionais nem sempre apresentam atributos específicos, necessários e 
desejados 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.  

Os desafios da docência na Educação Superior 

Segundo (Cunha, 2006) 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 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 "(p. 28). 

Outro aspecto importante a considerar é a identidade docente. Segundo o autor 
(Dubar, 2005): 

"(...) a identidade humana não é dada, ela é construída e deve ser reconstruída no 
decorrer da vida. Entre os acontecimentos mais importantes para a identidade 
social, a saída do sistema escolar e a confrontação com o mundo trabalho 
constituem um momento essencial na construção dessa identidade,

Portanto, ela define um modo de ser no mundo, num dado momento, numa dada 
cultura, numa história. Isto pressupõe para o docente uma formação em 
investigação científica, nos saberes pedagógicos e constante atualização, o que 
requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios da 
disciplina, como também nos aspectos correspondentes a sua didática e variáveis 
que caracterizam a docência. 

 que se 
configura como social e profissional. "(p.149).  



Para tanto, a identidade docente "é fruto de interações sociais complexas nas 
sociedades contemporâneas e expressão sociopsicológica que interage na 
aprendizagem, nas formas cognitivas, nas ações dos seres humanos". (Gatti, 1996, 
apud Brezinski, 2002).  

A formação de professores universitários, no sentido de qualificação científica e 
pedagógica é um dos fatores básicos da qualidade da universidade e esta tem sido 
um dos fatores explicativos do aumento progressivo de Programas de Formação 
Continuada nesta área, porque, segundo pesquisas realizadas, a grande maioria 
dos professores possui lacunas na sua formação pedagógica e atuação docente, 
demonstrando dificuldades na adoção e utilização de novas metodologias, 
estratégias e materiais de apoio. 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 e, na maioria das 
vezes não se identificam como professores, uma vez que olham o ser professor e a 
Universidade do ponto de vista do ser aluno.  

O desafio, então, que se impõe para este trabalho investigativo é o de colaborar no 
processo de passagem de professores que se percebem como ex-alunos da 
Universidade para ver-se como professor nessa instituição (Pimenta, Anastasiou, 
2002; Cunha, 2006; Tardif & Lessard, 2005).  

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. 

Nos cursos stricto sensu

Tardif, 2005 e sua equipe concluem que os saberes que servem de base para o 
ensino, tais como são vistos pelos professores, não se limitam a conteúdos bem 
circunscritos que dependeriam de um conhecimento especializado. Eles abrangem 
uma diversidade de objetos, de questões, de problemas que estão relacionados 
com seu trabalho. Neste sentido, os saberes profissionais seguem uma definição 
epistemológica: os saberes profissionais dos professores são temporais, plurais, 
heterogêneos, cognitivos, refletem cultura, pensamentos e carregam as marcas do 
contexto nos quais se inserem. 

 de formação de professores, a questão do possível 
exercício da docência em nível superior, não é priorizado, uma vez que se enfatiza 
o conhecimento disciplinar, as investigações em determinado campo do saber, "o 
que torna insuficiente essa formação para enfrentar a articulação da docência com 
a pesquisa, levando a expressão tão repetida da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão a tornar-se um refrão vazio, decantado sem o exercício da 
crítica" (Gatti, 2004: 433).       

Segundo (Nóvoa, 1992) três processos são considerados 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. Contudo,  a iniciativa das IES ao propor nos cursos de pós-
graduação, disciplinas que tratam da formação pedagógica ainda são consideradas 
tímidas tendo em vista à problemática da construção da identidade do professor 
universitário no qual a formação em pesquisa é considerada fundamental e 
necessária para o exercício da docência.  

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 oferecida no Programa de Pós 
Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/ PAE, no 
período de 2000 a 2007. Para a análise dos dados coletados utiliza-se a análise de 
conteúdo na perspectiva de Bardin, 2002.   

Delineando caminhos investigativos 

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

O conceito de profissionalização docente nesta pesquisa fundamenta-se nos 
estudos de Imbernón (2006), Tardif & Lessard (2005, 2008), Cáceres (2003), 
Pimenta (2002), Nóvoa (1992) dentre outros, que têm procurado pensar a 
formação docente como um conjunto de saberes e capacidades que envolvem a 
complexa prática educativa, na perspectiva de elevação do desempenho 
profissional dos professores.  

. 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 estudo são apresentadas duas dimensões "Atributos 
Docentes" e "Dimensão Pedagógica". Foram analisados 240 documentos dentre os 
417 (respectivamente 94 e 146 documentos) que compõem os relatórios finais da 
disciplina. A terceira fase (análise do conteúdo) corresponde aos "resultados, 
inferências e interpretação". 

Cáceres (2003) refere-se à profissionalização 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.  

No que se refere 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. A Tabela I permite visualizar as 
dimensões construídas a partir da categoria Profissionalização Docente, bem como 
a frequência das respostas elaboradas pelos alunos no Relatório Final da disciplina 
analisada. 

Tabela. 1:

  

 Categoria "Profissionalização Docente" - Frequência das dimensões. 

  



                 Período 

Dimensões 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Atributos Docentes 1 9 8 16 7 31 18 4 94 
Desenvolvimento 
Profissional  5 5 4 2 2 14 3 4 39 
Dimensão Pedagógica da 
Docência 11 8 13 25 11 44 20 14 146 
Concepção de Docência 7 5 14 16 16 49 21 10 138 

Observação: Os números se referem aos 417 documentos analisados na Disciplina 
Universidade: Formação, Ensino e Produção do Conhecimento /DPE/FFCLRP-USP. 

  

A leitura dos documentos, bem como 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. Os dados 
apresentados na Tabela 1 indicam que nos anos de 2000, 2003 e 2007 prevalece a 
Dimensão Pedagógica de Docência. Nos anos de 2002, 2004, 2005 e 2006 
predomina a Dimensão Concepção de Docência numa perspectiva tradicional. É 
interessante observar que em 2001 a Dimensão "Atributos Docentes" destaca-se 
perante as demais. Outro dado relevante diz respeito à Dimensão Desenvolvimento 
Profissional que é pouco citada pelos alunos. 

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.  

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 
(Morosini, 2006) para 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. Bronfenbrenner e 
Morris (1998, apud Morosini, 2006: 374) analisam algumas características 
consideradas importantes para a aprendizagem e dentre elas destacam: 
"motivação, curiosidade, interesse pelas atividades, bem como recursos pessoais, 
que inclui as habilidades, os conhecimentos, experiências e ainda, atrativos que 
facilitam a interatividade para a prática coletiva de atividades em qualquer 
ambiente". Quando o aluno percebe que o professor é seu aliado no processo de 
formação e o incentiva à participação nas ações propostas, este passa a ser 
igualmente responsável pelo ato de aprender. Dada a relevância desta dimensão 
(94 respostas dentre os 417 documentos analisados), optou-se por apresentar 
alguns fragmentos contidos nos referidos relatórios que mais se aproximam e 
refletem a internalização dos conceitos trabalhados acima. 

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 
Atributos Docentes. 



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 atributos pessoais como, "paciência; alegria; compreensão; amigo; ser 
acessível; aquele que indica caminhos; dá atenção ao aluno; dá bom exemplo; tem 
postura crítica; está preocupado com o resgate de valores" constituem elementos 
para a escolha da profissão docente. Além disso, o professor ao optar por esta 
profissão também sofre influências de crenças, representações sociais e prazer 
pessoal (Tardif & Lessard, 2005, 2008), tal como explicitados nos fragmentos 
abaixo: 

É ter grande responsabilidade social, permitir que o aluno consiga lidar com 
situações cotidianas. Dar bons exemplos para que os alunos sejam cidadãos de 
bom caráter. Pessoa dinâmica e atualizada utiliza objetos que possam facilitar o 
aprendizado.  (09/2004) 

Posicionamento de abertura à comunicação. Compartilha conhecimentos e saber. 
Ser flexível, dinâmico. Planeja sua ação educativa. Aberto. Participativo. Mediador 
do processo de ensino-aprendizagem. Suscita reflexão crítica em seus alunos. 
Valoriza a experiência particular de seus alunos.  Contempla o planejamento de 
curso com métodos contemporâneos de ensino. (95/2005) 

  

Os referidos fragmentos, apontados pelos alunos pós-graduandos, representam um 
conjunto de capacidades, atitudes e valores e são oriundos de suas representações 
sociais. As características levantadas pelos autores reforçam a idéia que na 
"Profissionalização Docente" não bastando 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 perspectiva diferente do status 
quo,

Já, no que se refere ao conceito de Dimensão Pedagógica (DP), entendemos 
segundo (Morosini, 2006) como: 

 mais crítico, lúcido e interativo.  

(...) 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 conseqüente aplicação por parte 
dos alunos, a fim de que estes possam transformá-los em instrumentos internos 
capazes de mediar à construção de seu processo formativo (p.376). 

Por conseguinte, a DP 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. O domínio do conhecimento próprio da área está 
consolidado no cotidiano do profissional docente, pois há o aprimoramento quando 
estes participam em programas de mestrado e doutorado, quando ministram 



palestras e cursos, quando participam de grupos de estudos e principalmente 
quando orientam projetos de pesquisa e extensão e publicam artigos em periódicos 
científicos.  

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). 

O fragmento abaixo corrobora com o pensamento do autor, no sentido em que 
conceitua o professor como sendo: 

            (...) aquele indivíduo que transmite seu conhecimento e experiência com 
certas habilidades. Está intimamente ligado com as questões do mundo e do 
universo. 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. Organiza o 
controle de aprendizagem e atua sobre o sujeito e o objeto do conhecimento. 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. Não é ser um técnico. (01/2007) 

O novo contexto universitário tornou superada a função do professor como 
transmissor de conhecimentos. Segundo o autor (Zabalza, 2004), 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. Por conseguinte, tanto os modelos 
preservados 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.  

Essa perspectiva coloca "a formação como potencial de oportunidades para 
incrementar o grau de domínio de uma pessoa sobre seu próprio processo de 
desenvolvimento". (Rué, 2004: 6). 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.  

Nesse aspecto, a disciplina: "Universidade: formação, ensino e produção do 
conhecimento", apesar de se constituir em um espaço institucional importante de 
formação de professores para educação superior pode ampliar os conteúdos 
formativos, pois os alunos têm uma representação positiva no que concerne à 
docência universitária. A proposição de temas relacionados à formação pedagógica, 



tais como: projeto pedagógico, programas de aprendizagem, currículos, estratégias 
de ensino e novas tecnologias, critérios e instrumentos de avaliação, na perspectiva 
formativa, são exemplos de saberes que contribuiriam para a construção da 
identidade docente do pós-graduando, no qual a pesquisa, a extensão e ensino 
constituiriam um tripé de ações basilares para a docência universitária. 

ALMEIDA, M.I et al. 
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Notas 

  

(1) Diretrizes do PAE (Programa de Aperfeiçoamento do Ensino), Portaria PAE GR 
Nº. 3588, de 10 de maio de 2005 (DOE) de 11/5/2005. Pela Portaria da USP a 
Preparação Pedagógica deverá ser realizada, preferencialmente, antes do Estágio 
Supervisionado em Docência, permitindo-se a realização de ambas as etapas 
paralelamente. 

  


