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A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 

tampouco nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 

com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua 

vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles 

novo pronunciar  

(FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 2005). 



 

RESUMO 

 

Um reconhecimento da pertinência da temática da formação didático-pedagógica no âmbito 

do debate sobre Ensino Superior, iniciado no final do século XX, tem implicado num 

movimento de institucionalização de ações de formação desta ordem. Em sintonia com este 

movimento, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vem investindo na oferta dessas 

ações com o propósito de contribuir para reconfigurar práticas tradicionais de ensino-

aprendizagem – cujo Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica dos Professores 

da UFPE (NUFOPE) é representativo de tal investimento. Neste quadro, considerando estudos 

que defendem esta formação como possibilidade de viabilizar reflexões sobre saberes e 

fazeres, entre outros, Cunha (1998, 2006a, 2007a), Cordeiro e Melo (2008), Zabalza (2004a) e 

Ramos (2008), e tendo por base a compreensão de Tuan (1983) de que um lugar se constitui 

por um processo de atribuição de sentidos a partir da experiência humana, este trabalho teve 

como objetivo caracterizar contributos de ações do NUFOPE no processo de reconfiguração 

de um lugar/sentido para a formação didático-pedagógica. Para tanto, teve como campo de 

pesquisa o NUFOPE e como sujeitos, formadores e cursistas que participaram de ações entre 

os anos de 2008 e 2012, cujos dados foram recolhidos através de questionário e entrevista e, 

referenciando-se em Vala (1989), Bardin (1997) e Moraes (1999), sistematizados em dois 

eixos temáticos: o primeiro tratando de motivações e expectativas relativas às ações do 

NUFOPE e o segundo situando elementos destas ações que vêm contribuindo no processo de 

reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica. Nos achados destaca-se, no 

âmbito das motivações dos formadores, o compromisso pessoal-profissional com a docência, 

alicerçado no reconhecimento de que o sentido da formação didático-pedagógica é possibilitar 

justificar o saber-fazer docente. No que se refere aos cursistas, evidenciam-se motivações de 

duas ordens: uma referente à necessidade de um conhecimento que auxilie a enfrentar os 

desafios do exercício docente na sala de aula, seja para balizar reflexões, seja para a indicação 

de técnicas para tornar o ensino eficaz, e uma outra motivação que diz respeito ao 

cumprimento de uma suposta exigência institucional. Quanto aos elementos que vêm 

contribuindo no processo de reconfiguração de um lugar para a formação didático-

pedagógica, a dinâmica de reflexão sobre saberes e fazeres e a coerência entre o proposto e o 

vivido nas ações são apontados como elementos que vêm contribuindo para reconfigurar 

sentidos, na direção tanto de reconhecimento e ratificação de um sentido formativo como de 

superação da visão de formação didático-pedagógica como prescritiva. Evidencia-se que a 

própria história e a dinâmica de avaliação sistemática de suas ações advogam pelos 

contributos do NUFOPE no processo de afirmação de um lugar de centralidade para a 

formação didático-pedagógica em que a experiência humana é ponto de chegada e de partida. 

 

Palavras-Chave: Docência no Ensino Superior. Formação Continuada Didático-Pedagógica. 

Educação Superior. 
 



 

ABSTRACT 

The recognition of the relevance of the theme of pedagogical-didactic training in the 

framework of the debate on Higher Education, initiated in the late twentieth century, has been 

implicated in the movement of the institutionalization of training actions of this order. In line 

with this movement, the Federal University of Pernambuco (UFPE) has been investing in the 

offering of such actions with the purpose of contributing to reconfigure traditional practices of 

teaching-learning – in which the Nucleus of Continuing Didatic-Pedagogic Formation of 

Teachers from the UFPE (NUFOPE) is representative of such investment. This framework, 

considering studies that support this training as a possibility to enable reflections about 

knowledge and doings, Cunha (1998, 2006a, 2007a), Cordeiro and Melo (2008), Zabalza 

(2004a), Ramos (2008) among others and based on the comprehension of Tuan (1983) that a 

place is constituted by the process of assigning meanings from the human experience, this 

study aimed to characterize the contributions of NUFOPE’s actions in the process of 

restructuring a place/meaning for a didactic-pedagogic formation. For this, the study utilized 

the NUFOPE as the field of research and the trainers and course participants that participated 

in actions between the years of 2008 and 2012 as its subject, whose data was recollected by 

means of a questionnaire and interview and, as referenced in Vala (1989), Bardin (1997) and 

Moraes (1999), systematized into two main themes: the first one regarding the motivations 

and expectations regarding the actions of the NUFOPE and the second identifying the 

elements of these actions that have been contributed in the process of restructuring a place for 

didactic-pedagogic formation. Within the findings, the personal-professional commitment 

with teaching stands out in the framework of the trainers motivations, based on the 

recognition that the meaning of the didactic-pedagogic formation is the possibility of 

justifying the teaching know-how. With regards to the course participants, two motivations 

become clear: one concerning the necessity of knowledge that will help to meet the challenges 

of teaching in the classroom, be it to beacon reflections, be it to indicate a technique the will 

make teaching more effective, and the other motivation regarding the fulfillment of an alleged 

institutional requirement. As for the elements that have been contributing to the process of 

restructuring a place for didactic-pedagogic formation, the reflection dynamic about 

knowledge and actions and the consistency between the proposed and what really is 

happening in these actions are identified as the elements that have been contributing to 

reconfigure senses, in the direction of both recognition and ratification of a formative sense as 

overcoming the vision of didactic-pedagogic formation as prescriptive. It is evident that its 

own history and dynamic of systematic evaluation of its own actions advocate the 

contributions of the NUFOPE in the process of asserting a place of centrality for the didactic-

pedagogic formation in which the human experience is the point of arrival and departure. 

Keywords: Teaching in Higher Education. Continuing Didactic-Pedagogic Formation. Higher 

Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão de que a docência é uma atividade complexa constituída por diferentes 

saberes vem dando sustentação, entre outros aspectos, ao reconhecimento de que para o 

exercício da docência no Ensino Superior é necessária a formação didático-pedagógica, para 

além da formação do campo de atuação específica (CUNHA, 2000, 2007b; PACHANE, 2003; 

PIMENTA; ANASTASIOU, 2011). Este reconhecimento considera pertinente tal formação 

como possibilidade de viabilizar reflexões sobre saberes e fazeres, na direção de contribuir 

para reconfigurações de práticas tradicionais de ensino e aprendizagem – em termos da 

superação do que Bordas (2005) denomina de formas simplicistas de compreender o exercício 

da docência no Ensino Superior. 

Tendo por base esse entendimento, aliado a leituras sobre formação didático-

pedagógica para docentes do Ensino Superior e reflexões sobre um movimento desencadeado 

na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), confirmamos o que Bazzo e Silva (2011) 

afirmam em termos de, embora ainda não esteja contemplada legalmente, uma crescente 

oferta e procura por esta formação que, até finais do século passado, esteve ausente no rol de 

ações desenvolvidas pelas instituições de Ensino Superior. 

Tal confirmação, referenciada no alerta de Cunha (2007a) no que respeita às intenções 

que estão na base da demanda e da oferta destas ações, estimulou a aprofundar estudos sobre a 

formação didático-pedagógica no quadro da transição de uma ausência para uma atenção 

institucional – nomeadamente em torno de contributos de ações desta ordem no processo de 

reconfiguração de sentidos para esta formação. 

Nesse contexto, considerando a reconhecida representatividade do Núcleo de 

Formação Continuada Didático-Pedagógica de Professores da UFPE (NUFOPE) no âmbito de 

programas institucionais de desenvolvimento profissional docente (RAMOS; CORDEIRO, 

2009; VEIGA, 2012; SOUSA, 2013; VEIGA; RAMOS, 2013), o presente estudo teve como 

propósito caracterizar contributos de ações do NUFOPE no processo de reconfiguração de um 

lugar/sentido para a formação didático-pedagógica. 

E para dar a conhecer o que nos mobilizou e as referências que ratificaram a 

pertinência desse propósito, passamos a situar o interesse pela temática, seguido da questão de 

partida e dos objetivos propostos e, logo depois, o estado do conhecimento e a organização do 

trabalho. 
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1.1 Interesse pela temática 

 

A curiosidade em torno da temática da formação didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior foi despertada durante a nossa formação no curso de Pedagogia na UFPE, o 

qual iniciamos no ano de 2007. Nos primeiros anos de curso, vivenciamos experiências 

conflitantes, principalmente porque os novos contornos que a sala de aula ganhava, no âmbito 

do Ensino Superior, começavam a indicar um mundo onde a maioria dos professores não 

assumia a função docente conforme o que Tardif e Lessard (2005) denominam de uma 

profissão de interações humanas – especialmente no que se refere a configurar-se como 

relação interpessoal e respeito ao outro. Isto era revelado especialmente nas atitudes dos 

professores diante de nossas dificuldades de aprendizagem, em termos de não fazerem 

nenhum esforço para compreendê-las, inclusive suscitando situações de insegurança – 

principalmente representada pelo receio de perguntar em caso de dúvida e esclarecimento. 

Por tal comportamento do professor do Ensino Superior ser, conforme Pachane (2003, 

p. 21), “tão frequentes que parecem fazer parte da ‘natureza’, ou da ‘cultura’, de qualquer 

instituição de ensino superior”, justificava o fato de não questionarmos a referida postura 

docente. 

Iniciar uma reflexão sobre tal situação foi possível numa experiência de recolha de 

dados, no período de julho/2009 a fevereiro/2011, na condição de bolsista do Programa de 

Bolsa Permanência
1
 da UFPE. Essa recolha foi no âmbito da participação em uma pesquisa 

que tinha como objeto de atenção ações do NUFOPE, especificamente as realizadas no Centro 

Acadêmico de Vitória (CAV), em termos de repercussões de ações desse Núcleo no exercício 

docente, e como sujeitos professores atuantes nas áreas de Ciências Biológicas, Enfermagem 

e Nutrição. 

Durante o referido levantamento de dados identificamos que os sujeitos, para além da 

explicitação da importância de aprender com o colega professor no contexto de uma reflexão 

coletiva estimulada nas ações, reconheciam a necessidade de ações de formação continuada 

didático-pedagógica, principalmente devido à carência da formação inicial por não atender 

questões relacionadas à sala de aula em termos, entre outros, do relacionamento com o 

estudante, a avaliação da aprendizagem e a condução do processo de ensino. 

                                                           
1
 O Programa de Bolsa Permanência, destinado a estudantes de graduação de baixa renda, objetiva auxiliar com 

apoio socioeconômico e oportunidade de desenvolver atividades curriculares e/ou extracurriculares no âmbito 

da UFPE, sob a orientação de um professor responsável pela atividade. 
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Tal reconhecimento começou a alterar a nossa visão acerca do comportamento 

daqueles professores diante das nossas dificuldades de aprendizagem. E ficamos na 

expectativa de ter a possibilidade de, para além dos depoimentos, recolher dados que nos 

informassem sobre repercussões na prática dos docentes envolvidos. Mas outras demandas 

inviabilizaram a pesquisa de dar conta de questões relacionadas a esse aspecto, por ter 

impossibilitado um acompanhamento em sala, em termos de observação da atuação docente.  

A participação nessa pesquisa, para além da experiência junto aos professores, 

possibilitou o contato com leituras e experiências que revelaram questões antes nunca 

imaginadas, a exemplo da condição do professor na universidade, da procura por ações de 

formação didático-pedagógica, dos desafios vividos pelo professor na sala de aula. E isto 

permitiu colocarmo-nos num outro ângulo de visão, em termos do deslocamento da posição 

de estudante para olhar com outros olhos o exercício da docência na universidade. 

Nesse quadro, considerando que para o exercício da docência no Ensino Superior, 

tradicional e legalmente, a exigência recai exclusivamente numa formação baseada no 

conhecimento de um campo específico e acadêmico (CUNHA, 1998; MOROSINI, 2000; 

CHAMLIAN, 2003; MASETTO, 2003a; PACHANE 2003; FERENC, 2005), essa 

experiência aguçou a curiosidade em debruçar o olhar sobre ações de formação continuada 

didático-pedagógica em termos de contributos de ações institucionais no reconhecimento 

dessa formação na docência do Ensino Superior. 

Em função da finalização na participação na referida pesquisa coincidir com os 

últimos períodos do curso de Pedagogia, aproveitamos a oportunidade para eleger a temática 

da formação didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior no Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). E desenvolvemos uma pesquisa que teve como objetivo identificar 

contribuições de ações de formação continuada no processo de reconhecimento de um lugar 

para o conhecimento didático-pedagógico na docência universitária. 

Em razão da experiência anterior e tendo em conta que desde 2000 a UFPE vem 

construindo um espaço institucional de formação didático-pedagógica envolvendo professores 

de diferentes áreas do conhecimento, essa pesquisa teve como objeto de atenção ações de 

formação didático-pedagógica ofertadas pelo NUFOPE. E optamos por ter como sujeitos 

professores do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG). 

A razão de não continuarmos a ter como sujeitos os professores do CAV se deu em 

função de uma característica particular, apenas identificada durante a pesquisa anterior, em 

termos do que Zabalza (2004b) considera como espaço institucional propício para a 

construção de uma cultura formativa em decorrência de um momento da carreira em que a 
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busca pela formação também é de interesse pessoal – pelo fato de ser um Centro novo, em 

que a maioria dos professores são recém formados, vêm de outras regiões, passaram a residir 

na cidade onde está localizado o Centro e cujo projeto político-pedagógico resulta de uma 

construção coletiva. 

Essa característica, que em tese poderia intervir no sentido de colocar os professores 

com tendência a um maior envolvimento com a formação didático-pedagógica, levou-nos a 

considerar a pertinência de ter como sujeitos professores de um centro com um maior tempo 

de existência e que atuassem em uma área que tradicionalmente se pauta pela racionalidade 

técnica, no sentido atribuído por Cunha (1998) do conhecimento ser compreendido como 

acabado e neutro. 

A partir dessa ponderação escolhemos como sujeitos professores do CTG que 

participaram de ações do NUFOPE por, aliado aos mais de 60 anos de institucionalização 

deste Centro, podermos contar, em decorrência da referida tradição, com a possibilidade 

desses sujeitos enfrentarem o desafio de lidar com o referencial didático-pedagógico na 

perspectiva de formação continuada. Neste caso, tal situação se apresentava potencialmente 

adequada ao propósito de identificar contribuições de ações de formação continuada no 

processo de reconhecimento de um lugar para o conhecimento didático-pedagógico na 

docência universitária. 

Os resultados dessa pesquisa possibilitaram afirmar que as ações de formação do 

NUFOPE vêm contribuído no movimento de reconhecimento de um lugar para o 

conhecimento didático-pedagógico, no que diz respeito aos sujeitos professores do CTG. E 

que “o movimento de busca por ações de formação continuada didático-pedagógica por si já 

indicia um reconhecimento do conhecimento didático-pedagógico” (SILVA; RAMOS, 2011, 

p. 19). 

A expectativa de ampliar o rol de sujeitos professores de outros centros da UFPE, 

participantes de ações de formação didático-pedagógica do NUFOPE, no âmbito do propósito 

acima referido, motivou o ingresso no Mestrado em Educação. Mas o aprofundamento de 

estudos sobre a temática, especificamente o contato com um referencial que trata do termo 

lugar, a exemplo de Tuan (1983), Lopes (2007), Cunha (2008, 2009, 2010) e Novelli (2012), 

revelou que utilizamos a expressão reconhecimento de um lugar para o conhecimento 

didático-pedagógico na docência universitária como sinônimo de reconhecimento da 

importância do conhecimento didático-pedagógico na docência universitária. Esse referencial 

possibilitou identificar que deixamos de considerar o termo lugar, no que diz respeito à sua 

amplitude conceitual e complexidade, ao colocar importância como tendo um sentido único. 
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Nesse caso, percebemos que utilizar o termo lugar como se a importância tivesse um 

sentido único estaria limitando os possíveis sentidos atribuídos pelos docentes considerados. 

Pois os sujeitos envolvidos numa experiência formativa são mobilizados por expectativas, 

desejos que por vezes dialogam, mas que “nem todas as experiências podem ser consideradas 

significativas, formadoras e produtoras de mudanças em atitudes, posturas e ideias” 

(VASCONCELLOS, 2011, p. 46). 

Nessa perspectiva, tendo como suporte a compreensão de Tuan (1983) de que um 

lugar se constitui por um processo de atribuição de sentidos a partir da experiência humana, 

optamos por aprofundar a temática incorporando estudos que possibilitassem tratar de 

contributos do NUFOPE na reconfiguração de um lugar, como sentidos, da formação 

didático-pedagógica, nomeadamente, entre outros, tendo por base a afirmação de Cunha 

(2010, p. 53) de que “o lugar se constitui quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja, 

reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças e 

possibilidades”. 

Ou seja, tendo como referência o entendimento de Vasconcellos (2011) de que as 

ações dos indivíduos no mundo são mediadas por um imaginário social e considerando Tuan 

(1983, p. 6) quando afirma que “o que começa como espaço indiferenciado transforma-se em 

lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”, ampliamos a nossa visão na 

direção de compreender que a busca e a oferta de ações do NUFOPE decorrem de um lugar 

atribuído à formação didático-pedagógica na docência no Ensino Superior. E a nossa 

curiosidade voltou-se para tratar de implicações da participação em ações deste Núcleo em 

termos de contributos na reconfiguração de lugar/sentido da formação didático-pedagógica. 

E tal curiosidade se deu porque historicamente esteve ausente a atribuição de um 

lugar/sentido para a formação didático-pedagógica na docência no Ensino Superior. O 

imaginário social construído acerca da profissão docente durante séculos contribuiu para que 

o exercício da docência em geral e no Ensino Superior em particular tivesse como respaldo o 

domínio do conhecimento disciplinar (CUNHA, 1998; ZABALZA, 2004b; ESTEVES, 2005).  

A ênfase dada ao conhecimento do campo específico contribuía para que a formação 

voltada à especificidade da docência ficasse relegada a segundo plano (PACHANE, 2003). 

Inclusive é recente, datado principalmente do final dos anos 80, o movimento de 

reconhecimento de que o exercício da docência não se trata de uma questão de dom, vocação 

ou apenas domínio de um conhecimento em determinada área (NÓVOA, 1995; GAUTHIER 

et al., 1998; RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). Aliada a este reconhecimento, 

alterações ocorridas no Ensino Superior têm contribuído para uma atenção à questão da 
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formação didático-pedagógica que vem sinalizando um processo de reconfiguração de um 

lugar para essa formação. 

Nesse quadro, tendo em conta a pertinência de investigar sentidos atribuídos à 

formação didático-pedagógica no âmbito do movimento de atenção a tal formação, o presente 

estudo tem como base o seguinte questionamento: em que medida o NUFOPE vem 

contribuindo no processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a formação 

didático-pedagógica? 

A partir desse questionamento o estudo congrega como objetivo geral: caracterizar 

contributos de ações do NUFOPE no processo de reconfiguração de um lugar/sentido 

para a formação didático-pedagógica. E os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar motivações e expectativas que se encontram na base da oferta e procura por 

ações de formação didático-pedagógica do NUFOPE; 

 Identificar elementos de ações do NUFOPE que vêm contribuindo no processo de 

reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica. 

Esses objetivos foram referendados pelo levantamento do estado do conhecimento 

sobre a temática da formação continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino 

Superior, que apresentamos no tópico a seguir. 

 

1.2 Estado do conhecimento 

 

Apesar do reconhecimento da importância da formação didático-pedagógica para 

docentes do Ensino Superior, tanto na literatura como por docentes, a oferta desta formação 

ainda vem se efetivando de forma assistemática (CUNHA, 2009, 2010; BAZZO; SILVA, 

2011). Inclusive tal formação vem enfrentando o desafio de superar uma condição de ações 

pontuais para configurar-se como elemento de desenvolvimento profissional docente, 

principalmente no âmbito da responsabilidade institucional. Neste contexto, reflexões 

oriundas de estudo sobre esta temática vêm apontando para a pertinência de evidenciar 

contributos de ações de formação desta ordem em processos de reconhecimento da 

complexidade e especificidade da função docente (CUNHA, 2006a, 2007b) – notadamente na 

direção de dar a conhecer contributos destas ações na reconfiguração de um lugar/sentido da 

formação didático-pedagógica. 

Nesse sentido, buscando situar estudos que tratem da docência no Ensino Superior no 

que diz respeito à formação didático-pedagógica, optamos por fazer um levantamento de 
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pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da UFPE, 

disponíveis na base de dados da Biblioteca Central da UFPE, e de estudos disponibilizados no 

Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) - que passaremos a utilizar a sigla BTDC. E também um levantamento de 

trabalhos publicados nos Anais de Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). 

Essa escolha teve como suporte o reconhecimento da representatividade de cada base 

de dados em termos da pertinência e do acesso à produção sobre a temática objeto de interesse 

do presente estudo. No caso do PPGE/UFPE, a escolha deu-se por ser o espaço institucional 

onde nosso estudo encontra-se vinculado, e acreditamos ser importante identificar como a 

temática da formação continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior vem 

sendo debatida neste Programa. O BTDC justifica-se em função de congregar pesquisas 

realizadas no âmbito de programas de pós-graduação de todo o país, possibilitando ter uma 

visão de estudos desenvolvidos sobre a referida temática em nível nacional. Os Anais da 

ANPEd foram escolhidos em função de congregar pesquisas de reconhecida qualidade 

acadêmica. E para efeito do levantamento nesta última base de dados consideramos trabalhos 

apresentados no Grupo de Trabalho 04 – Didática (GT04), no Grupo de Trabalho 08 – 

Formação de Professores (GT08) e no Grupo de Trabalho 11 – Política de Educação Superior 

(GT11), por serem grupos de trabalho que têm proximidade com a temática da formação 

continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior tanto do ponto de vista de 

(re)configurações desta formação como da política que a justifica. 

Como corte temporal estabelecemos o período de 2002 a 2012. A escolha desse 

período, após um levantamento geral, justificou-se pela identificação de um aumento de 

estudos sobre a temática da formação continuada didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior a partir de 2002. 

A metodologia utilizada congregou quatro etapas. Na primeira etapa, relativa à 

identificação de estudos relacionados com a temática da formação continuada didático-

pedagógica para docentes do Ensino Superior, devido às especificidades de cada base de 

dados, foi necessário estabelecer diferentes procedimentos no levantamento de estudos. No 

caso do PPGE selecionamos na base de dados de teses e dissertações da Biblioteca Central da 

UFPE a opção que indica o PPGE, no período estabelecido. No universo de pesquisas 

defendidas neste Programa, buscamos através da leitura do título e do resumo identificar 

trabalhos que tratassem da referida temática – tendo como referência os descritores docência 

no Ensino Superior e formação continuada didático-pedagógica. E igual procedimento foi 
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seguido no que diz respeito aos trabalhos apresentados em reuniões da ANPEd, em termos de 

busca nos GTs considerados (GT04, GT08 e GT11). 

No que se refere ao BTDC, o levantamento foi realizado utilizando descritores no 

aplicativo de busca do site. Inicialmente foi utilizado o descritor formação continuada 

didático-pedagógica, cujo resultado da busca apresentou casos de ausência de registro de 

estudos conhecidos sobre a temática. Diante deste fato optamos, em razão da abrangência, 

fazer uma busca utilizando o termo docência e a partir da leitura do título e do resumo, no 

resultado apresentado deste levantamento, identificamos trabalhos que tinham relação com a 

docência no Ensino Superior e nestes os que tratavam da temática da formação continuada 

didático-pedagógica ou formação pedagógica. 

A segunda etapa consistiu na triagem e localização do texto na íntegra dos trabalhos 

que tratavam da temática da formação continuada didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior. Na terceira etapa realizamos a leitura do texto completo dos trabalhos 

selecionados conforme quantitativo que consta no quadro abaixo apresentado. 

 

Quadro 1 – Trabalhos encontrados que tratam da formação continuada didático-

pedagógica para docentes do Ensino Superior por Base de Dados 

 

Base de Dados Quantidade de Trabalhos 

PPGE/UFPE 1 

BTDC 28 

ANPEd 13 

 

A quarta etapa diz respeito à sistematização dos achados que passamos a apresentar. 

 

1.2.1 Trabalhos desenvolvidos no PPGE-UFPE sobre a temática da formação 

continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior 

 

Situando o debate sobre a temática da formação continuada didático-pedagógica para 

docentes de Ensino Superior no PPGE-UFPE, empreendemos um levantamento na base de 

dados, no período de 2002 a 2012, onde localizamos 425 trabalhos – dos quais 341 

dissertações e 84 teses. 

No universo das 341 dissertações, identificamos 10 que tratam de questões referentes à 

docência no Ensino Superior – contemplando temáticas diversas, a exemplo da construção e 

mobilização dos saberes docentes, a construção da identidade docente, a prática docente e 

formação para a docência nesse nível de ensino. Nesse quadro, apenas 2 trabalhos tratam da 
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formação para docentes do Ensino Superior, o de Cunha (2005) que tem como objeto de 

atenção os sentidos construídos pelos docentes do ensino privado face às exigências legais da 

formação em nível de pós-graduação, e o de Oliveira Filho (2006) que trata especificamente 

da formação continuada didático-pedagógica. 

O estudo de Oliveira Filho (2006) trata da concepção dessa formação segundo 

docentes da Faculdade de Odontologia de Caruaru, em termos do que ela estimula e 

desenvolve no sentido da reflexividade, do compartilhamento e da articulação dos saberes 

docentes. Para tanto, utilizou-se da análise de documentos legais para obter informações sobre 

as políticas de formação continuada, e aplicação de questionários e entrevistas com docentes e 

coordenadores da instituição. Os resultados apontaram que a formação continuada é que supre 

a lacuna da formação pedagógica, e que o compartilhamento dos saberes, a troca de 

experiências tem sido uma constante entre os docentes como reflexo da formação continuada. 

Como conclusão ressalta que a formação construída coletivamente pode promover uma 

identidade e profissionalidade docente, como também a frequência a reuniões para discussão e 

reflexão pode levar os docentes a se aproximarem de uma epistemologia da práxis. 

Em relação às teses, no rol de 84 identificamos 3 trabalhos que contribuem com o 

debate acerca da docência no Ensino Superior, tendo como temática a aula universitária, os 

saberes docentes e a constituição identitária docente nos cursos de graduação de tecnologia, 

mas nenhum tratando da formação continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino 

Superior. 

No levantamento realizado no PPGE observamos que a partir de 2005 a docência no 

Ensino Superior vem sendo objeto de atenção, tratando de diversas temáticas. De modo geral, 

esses estudos legitimam uma preocupação com a formação docente que, conforme afirma 

Cunha (2005, p. 33), “se insere no movimento de valorização da atividade docente, 

profissionalização e de sua identidade que vem crescendo, sobretudo nesta última década em 

vários países”. 

Nesse cenário, apesar da temática da formação continuada didático-pedagógica ainda 

ser quase ausente no âmbito do PPGE, é importante ressaltar que estudos que tratam da 

docência no Ensino Superior, desenvolvidos neste Programa, ratificam a importância de uma 

atenção com tal formação, seja como espaço que oportunize condições de recontextualização 

dos saberes específicos pela mediação dos saberes pedagógicos (TORRES, 2006), seja no 

âmbito da compreensão de Cordeiro (2006) em termos de constituir-se como medida para a 

superação das implicações da precária formação pedagógica na aula universitária. 
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Buscando ampliar o olhar acerca de estudos sobre a temática da formação continuada 

didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior, trataremos em seguida das pesquisas 

encontradas no BTDC. 

 

1.2.2 Trabalhos disponibilizados no Banco de Teses da CAPES (BTDC) sobre a temática 

da formação continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior 

 

O levantamento realizado no BTDC no período de 2002 a 2011, a partir dos 

descritores de referência (docência, docência no Ensino Superior e formação continuada 

didático-pedagógica), possibilitou identificar no rol de 1.907 o quantitativo de 28 estudos, 14 

teses e 14 dissertações, que tratam da temática da formação continuada para docentes do 

Ensino Superior. 

Para situar esses estudos, iniciamos com a tese de Pachane (2003) que teve como 

objetivo refletir sobre a importância da formação pedagógica para o professor universitário, a 

partir de um estudo de caso. Nesta pesquisa, primeiramente foi realizado um levantamento 

documental a fim de elaborar o histórico e analisar a experiência do Programa de Estágio e 

Capacitação Docente (PECD), implantado em 1993 na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), e se aproximou dos procedimentos de uma pesquisa participava com a 

participação direta da pesquisadora no programa no período de 1999 a 2000. Para coleta de 

dados junto aos sujeitos, foram realizadas entrevistas com membros da Comissão Supervisora 

do programa, estagiários e orientadores. 

A análise do programa no que diz respeito às mudanças na prática pedagógica dos 

doutorandos, e as possíveis alterações na maneira de conceber a educação, o ensino e o 

próprio processo de formação, o estudo apontou a possibilidade da maior aproximação entre 

graduação e pós-graduação, com destaque para o fato de que aos doutorandos o engajamento 

na docência foi um dos pontos mais importantes. No que diz respeito às mudanças na 

compreensão acerca do processo formativo, os dados revelaram que os estagiários se 

conscientizaram de que a formação docente é processual e contínua, evidenciando, ainda, 

como uma das virtudes do programa a organização pautada na abordagem prática reflexiva, e 

que a compreensão da docência como uma atividade complexa permitiu que os sujeitos 

superassem a compreensão da didática como um conjunto de técnicas. 

Essa autora ainda aponta que os doutorandos ressaltaram a importância da ação do 

PECD para se certificar da opção profissional, como também para a formação posterior a 

contratação do professor universitário, destacando o reconhecimento por parte dos estudantes 
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graduandos, da atuação na sala de aula dos doutorandos que estavam no estágio, uma das 

propostas do programa. Diante disso, Pachane (2003, p. 227-228) conclui que os “programas 

voltados à formação pedagógica do professor universitário [...] são capazes de despertar o 

comprometimento com as questões educacionais. Para tanto, [...] não pode se limitar aos 

aspectos práticos (didáticos ou metodológicos) do fazer docente”. 

O estudo de Broilo (2004) objetivou entender como, onde e quando as universidades 

contribuem e estimulam a formação do docente universitário. Nesse sentido, Broilo (2004) 

analisou como a ação pedagógica, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS no 

contexto brasileiro, na Universidade da República – UDELA no contexto uruguaio, e no 

contexto português a Universidade de Aveiro – UA, contribui para a qualificação do trabalho 

docente – recolhendo dados junto a representantes da Reitoria, docentes e coordenadores de 

núcleos pedagógicos/docentes coordenadores de Centros de Formação de Professores. 

Os resultados apontaram para a necessidade de se reconfigurar o perfil do professor 

universitário; para um reconhecimento do pedagógico como componente fundamental 

“especialmente no que se refere à relação respeitosa e afetiva com seus alunos e colegas, mais 

a compreensão de como se dá a aprendizagem e a reflexão de sua prática docente” (BROILO, 

2004, p. 239). Inclusive é explicitado que foi possível  

 

constatar que o setor pedagógico é indispensável numa boa universidade [...] 

a construção desses setores deve trazer a possibilidade de apoio aos 

professores universitários numa forma que tenha a inovação efetivamente 

como prática de construção de conhecimento, num sentido de recuperar a 

prática centrada na aprendizagem do aluno e no ensino, rompendo com a 

reprodução e a repetição dos conhecimentos. É preciso construir um setor 

pedagógico que colabore para que o professor na universidade possa ter uma 

compreensão do mundo (BROILO, 2004, p. 240). 

 

A pesquisa de Mallmann (2005) investigou os saberes pedagógicos construídos por 

professores universitários a partir da vivência do uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Através da observação in 

loco, entrevistas semiestruturadas, narrativas orais e escritas, os resultados apontaram que o 

uso das TICs aliado a um processo epistemo-didático-pedagógico enriquece a prática do 

professor e a aprendizagem do estudante, e que a capacitação continuada é um processo de 

troca de experiências relevante na construção dos saberes pedagógicos. 

Luz (2007) investigou as mudanças na prática docente em sala de aula que podem ser 

atribuídas ao Programa de Formação Continuada para Docentes do Ensino Superior da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). A pesquisa apoiou-se na abordagem de pesquisa 
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tipo estudo de caso, e utilizou o questionário e entrevistas para coleta de dados junto aos 

docentes e gestores. Os resultados apontam tendências de maior valorização ao programa por 

sujeitos com maior tempo de atuação na instituição e com titulação superior a mestrado. O 

programa contribuiu, segundo Luz (2007, p. 180), em melhorias na “instrumentalização em 

estratégias de ensino e avaliação de aprendizagem; a ressignificação do papel docente, 

principalmente na questão da identidade profissional docente; e, a reflexividade do trabalho 

docente”. 

A autora ressalta a necessidade de ações desse tipo que envolvam discussão, reflexão e 

elaboração de propostas, da definição de políticas voltadas à formação do docente 

universitário, afirmando que “não é só preparação, é preciso falar em formação continuada 

voltada ao ensino com pesquisa desdobrada ao longo do desenvolvimento profissional da 

história de vida do docente” (LUZ, 2007, p. 182). 

Brito Filho (2007) também buscou refletir sobre a necessidade e a importância da 

formação pedagógica, a partir das representações sociais dos docentes do Centro de Educação 

da Universidade Federal da Paraíba. Os dados coletados nos questionários aplicados junto aos 

professores apontaram a importância da criação de novos saberes nos processos formativos, e 

os sujeitos enfatizaram a relevância da formação pedagógica e do conhecimento pedagógico 

em todas as áreas de ensino da educação superior. 

Investigando a constituição da profissionalidade docente entre os professores da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Bazzo (2007) analisou aspectos e 

pressupostos que fundamentaram experiências de formação pedagógica nesta instituição, 

identificando fatores que interferiram na constituição da profissionalidade docente desses 

professores. Nesse sentido, a pesquisa teve características de estudo de caso, e os dados 

coletados em entrevista realizada junto a professores seniores e ingressantes de diferentes 

áreas apontaram também o papel e a importância da formação pedagógica, assim como o 

projeto e o formato da mesma. 

Quanto aos significados atribuídos ao Programa de Formação Continuada – PROFOR 

pelos ingressantes, esses colocam que gostariam de participar sistematicamente de atividades 

mais orgânicas e permanentes. Já os seniores colocam certa resistência à formação dessa 

ordem devido a experiências passadas, ainda assim ressaltam a urgência da instituição 

disponibilizar um serviço de apoio pedagógico. Conforme Bazzo (2007), existe a necessidade 

da formação para a docência no Ensino Superior ser tratada como uma política institucional, 

sendo assim parte integrante do processo de formação. 
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Cóssio (2008) analisou como se configuram as políticas institucionais de formação 

pedagógica e suas implicações na constituição da docência universitária. Trata-se de um 

estudo de casos que identificou inicialmente programas de formação pedagógica em três 

universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, e analisou nas propostas o sentido e o lugar 

da docência e do campo pedagógico no contexto das políticas institucionais, tomando para 

isso a análise das concepções de educação universitária, de gestão institucional e acadêmica, 

de qualidade educacional e de qualidade docente e ações implementadas. 

A partir da análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários 

aos gestores responsáveis pelos programas/setores pedagógicos e aplicados questionários aos 

docentes participantes da formação, os resultados apontaram que a ênfase na perspectiva de 

formação alicerçada na “prática reflexiva” tem contribuído para o desenvolvimento da 

profissionalidade docente. Esse estudo aponta ainda a partir dos depoimentos dos gestores e 

docentes iniciativas consideradas qualificadoras, as quais denominadas de “ações 

qualificadoras” congregam, dentre as iniciativas, os seminários, as oficinas, as reuniões etc. 

Diante desses achados, Cóssio (2008, p. 191) afirma que 

 

a existência de um setor ou núcleo constituído é catalisador e deflagrador de 

diversas oportunidades geradoras de mudanças nas práticas e concepções dos 

professores. Isto reflete na sala de aula e nas formas como os professores 

passam a encarar o seu próprio trabalho, a valorizarem a docência e a 

constituírem-se profissionalmente em patamares que avançam no sentido do 

desenvolvimento da profissionalidade. 
 

 

Acrescenta-se a isso o protagonismo do professor nesse processo, pois sua 

participação na construção do seu trabalho “gera um sentimento de pertencimento à profissão 

e à instituição, tomando para si a tarefa de pensar e produzir-se como professor” (CÓSSIO, 

2008, p. 201). 

Bolfer (2008) investigou se professores universitários podem ampliar sentidos e 

significados através de reflexões compartilhadas sobre prática docente, conduzidas por uma 

coordenadora pedagógica. Nesse sentido, a pesquisa caracterizou-se em um estudo de caso, 

onde foram realizadas reuniões com um grupo de docentes. E a partir da análise do discurso, 

entre outros achados os resultados permitiram perceber que as reuniões possibilitaram a 

reflexão sobre a prática docente. Conforme Bolfer (2008, p. 211), “o processo de ampliação 

de sentidos e significados da prática docente implicou num processo de conscientização de ser 

e estar em contínuo processo de formação pessoal e profissional, diante de relações afetivas, 

educacionais, sociais e políticas”. 
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Ampliando as discussões acerca da importância da formação docente nas políticas 

institucionais, Barreira (2009) buscou identificar elementos explicitados na política 

institucional da Universidade Federal do Ceará – UFC no período de 1997 a 2006 que 

demonstrem o apoio e a valorização à formação do professor na educação superior. Para 

tanto, a pesquisa também realizou um estudo de caso, utilizando entrevistas semiestruturadas 

e análise documental, e teve como sujeito uma representação de 43 gestores. Os dados 

apontaram que a formação é uma realidade no âmbito da instituição, porém a diversidade de 

ações precisa ser “redimensionada, ressignificada e articulada externa e internamente” 

(BARREIRA, 2009, p. 140), na direção de ações institucionais inovadoras que promovam o 

desenvolvimento profissional docente. 

Nessa direção, a fim de refletir sobre o processo formativo do professor universitário 

no âmbito dos núcleos de formação pedagógica das Instituições de Educação Superior, Souza 

(2010) analisou as fundamentações teórico-metodológicas desse processo formativo, suas 

dificuldades e possibilidades. Apoiada na perspectiva de pesquisa qualitativa, tipo estudo de 

caso múltiplo, trata de duas experiências realizadas em universidade, a Universidade do 

Centro-Oeste localizada no Distrito Federal e a Universidade Araguaia localizada em Goiás. 

Na primeira instituição foi identificado o Programa de Reconstrução das Práticas Docentes – 

PRPD, o qual faz parte da Unidade de Assessoria Didática Educacional, e a segunda possui o 

Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior. Como procedimento de recolha 

de dados, o estudo utilizou entrevistas espontâneas e estruturadas, questionário aberto, análise 

documental e observação do contexto institucional, e teve como sujeitos, na primeira situação 

o pró-reitor, a coordenadora, professores moderadores e professores participantes da formação 

oferecida; e no segundo caso, a mentora, a coordenadora, professores das disciplinas e 

professores participantes. 

Os resultados desse estudo apontam, através de uma leitura cruzada dos programas, 

convergências e divergências contidas nos documentos, informações, opiniões dos 

interlocutores, em termos de que nos aspectos teórico-metodológicos os programas coincidem 

na formatação e divergem na execução. 

Tratando sobre o significado e sentido da oferta de programas de profissionalização 

continuada para professores de uma universidade comunitária do norte de Santa Catarina, 

Pereira (2010) analisou a construção do processo de reflexão, intervenção e ação 

desenvolvido por grupo de professores universitários. A pesquisa apoiou-se na concepção da 

pesquisa-ação, envolveu a elaboração de diários de bordo dos encontros, realização de 
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pesquisa documental e aplicação de entrevistas junto aos professores que acompanharam as 

etapas do Programa de Profissionalização Docente. 

Os resultados apontaram que o programa de profissionalização trouxe muitas 

contribuições, como o favorecimento de reflexões, leituras, partilha de experiências e 

apropriação de saberes pedagógicos sobre as práticas desenvolvidas, constituindo uma 

identidade diferenciada daqueles docentes que participaram da formação. Conforme a autora, 

acredita-se que a experiência assumiu para os docentes “um significado de revisão de práticas 

pedagógicas, dos sentidos que habitam o processo de ensinar e aprender, de inovação na 

atuação docente, mas sobremaneira imersão na profissão da docência numa perspectiva ativa” 

(PEREIRA, 2010, p. 247), o que confirmou a importância da oferta de programas de 

formação continuada para o docente universitário. 

Tendo como propósito uma pesquisa interventiva, Ponce (2010) investigou os 

docentes do Ensino Superior da área das ciências médicas sem formação pedagógica por meio 

de um processo de implantação de oficinas pedagógicas. Tomando por base a Psicologia 

Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica, essa pesquisa intervenção apontou para 

situações identificadas como transformadoras da prática pedagógica de alguns professores 

participantes das oficinas, gerando alterações nos programas de disciplinas. O estudo ressalta 

a necessidade de entendimento do processo de ensino e aprendizagem que os docentes 

iniciantes sentem e não encontram respaldo institucional, levando muitas vezes os mesmos a 

se distanciarem do ensino e se dedicarem mais à atividade de pesquisa. 

A fim de compreender a constituição de um grupo reflexivo como dispositivo de 

aprendizagem docente, Pivetta (2011) a partir da análise dos encontros desenvolvidos com um 

grupo de professores de um curso de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior 

Confessional do interior do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como instrumento de coleta 

de dados o diário de campo e gravações dos encontros, aponta que a aprendizagem docente no 

contexto de um grupo constitui-se em um processo intrapessoal e interpessoal, e os docentes 

identificam os encontros como possibilidade real de aprendizagem. 

Rabelo (2011) buscou compreender como um grupo de professores da área de 

engenharia se apropria de um referencial didático-pedagógico embasado no pensamento 

complexo, na problematização e transformação de suas práticas. Para tanto, durante dois 

semestres, o autor realizou uma formação que possibilitasse a aproximação dos docentes ao 

paradigma da complexidade. A análise dessa experiência evidenciou que a compreensão de 

alguns conceitos possibilitou que os sujeitos reconfigurassem sua ação docente, e que os 
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mesmos ao final dessa formação foram capazes de utilizar um ou mais princípios da teoria do 

pensamento complexo em suas intervenções na sala de aula. 

Identificamos no conjunto dessas 14 teses que a questão da formação continuada 

didático-pedagógica vem sendo tratada sob diversos aspectos, fato também observado no 

levantamento relativo às dissertações que passamos a contemplar.  

No que diz respeito às dissertações, conforme já informado um total de 14, 

esclarecemos que só trataremos de 13 em função do trabalho de Oliveira Filho (2006) já ter 

sido considerado nos trabalhos do PPGE/UFPE, que se encontram no item 1.2.1. 

Iniciamos pelo trabalho de Abrahão (2002), que teve por objetivo apreender a 

importância do Programa Estágio e Capacitação Docente (PECD) no que diz respeito à 

formação pedagógica dos alunos-doutorandos durante a sua execução. Os resultados 

apontaram que na ação didática e na reflexão, o programa teve implicações educacionais, 

corrigindo a dicotomia entre ensino e pesquisa, entre graduação e pós-graduação. 

O estudo de Mattos (2002), considerando o pouco tempo do professor universitário 

para refletir sobre sua prática, traz elementos para pensar a formação continuada de 

professores universitários tendo o uso do computador como ferramenta. Para tanto, foi 

inventado um espaço virtual que proporcionasse ao professor da Universidade de Fortaleza – 

Unifor, refletir sobre seus problemas didáticos, a partir de uma base prático-reflexiva. Esse 

estudo aponta que o uso das técnicas computacionais na formação de professores pode 

privilegiar a autonomia e a reflexão. 

Tendo como objeto a formação em serviço dos professores de Administração de 

Empresas de duas Instituições de Ensino Superior da Baixada Santista, Lage (2004) buscou 

através de análise das percepções dos professores relativas à formação profissional e 

pedagógica identificar o significado e a importância da formação em serviço. Os resultados 

apontaram que existem dificuldades para a efetivação dessa formação por parte da instituição, 

a qual é solicitada a se envolver na aplicação de nova política de formação, compreendida 

como processo e construída no exercício das atividades. 

Enriconi (2004) investigou como as experiências e os saberes dos professores de 

Matemática foram compartilhados e valorizados por um grupo de formação continuada. Nesse 

sentido, a pesquisa realizou observações junto aos professores da Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos, e para a escolha dos sujeitos foi aplicado um questionário. A análise das 

manifestações dos sujeitos apontou a relevância do diálogo, a promoção da ação-reflexão-

ação do docente. 
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Castro (2006) tratou de investigar a formação didático-pedagógica inicial e continuada 

dos professores do curso de graduação em Medicina no Estado de São Paulo, sob a ótica dos 

coordenadores de curso. Foram realizados a revisão de literatura, a análise documental e um 

recorte da realidade empírica, no sentido de confrontar o proposto com o realizado. Os 

resultados apontaram a ausência de uma formação didático-pedagógica inicial e de um projeto 

de formação continuada nas instituições.  

Contribuindo com os sentidos dados à formação continuada, Fernandes (2007) traz os 

efeitos que os modelos dessa formação provocam no desenvolvimento pessoal e profissional 

de docentes bacharéis e tecnólogos que atuam na educação superior, a partir das ações 

formativas desenvolvidas na Universidade Federal do Pará – UFPA e no Centro Universitário 

do Estado do Pará – CESUPA. Através da análise documental e entrevista, os resultados 

indicaram que a busca pela aprendizagem se dá quando os professores valorizam o acesso às 

ações formativas, especificamente os conteúdos que possam apoiar a sua prática pedagógica, 

e talvez por isso que os espaços de formação continuada priorizem os conteúdos de caráter 

instrumental. 

Nesse estudo, a autora depreende que essa formação é uma arena heterogênea, pouco 

unificada e complexa, respondendo a finalidades diversas. Diante disso, ressalta que “não 

podemos imputar à formação continuada a ideia salvacionista em que aprenderemos como 

fazer tudo diferente e correto, mas sim como um trabalho de atitude crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional” (FERNANDES, 

2007, p. 122). 

Santos (2008) teve como objetivo compreender a aprendizagem da docência de um 

grupo de docentes dos cursos de Licenciaturas em Ciências Exatas da Universidade Federal 

de Mato Grosso – UFMT. Para tanto, utilizando-se das narrativas orais e escritas de docentes, 

o estudo revelou a existência de muitas semelhanças no processo de aprendizagem docente. 

Para os sujeitos, dentre os contextos formativos que influenciaram a organização do trabalho 

pedagógico, destaca-se a experiência da formação continuada da UFMT, mas que devido à 

sobrecarga de trabalho nos departamentos foram impossibilitados de participar efetivamente. 

Bortoletto (2009) analisou os desafios e as perspectivas da formação continuada no 

Ensino Superior, no contexto de um Programa de Formação Continuada (FOCO) da região de 

Campinas. Foi aplicado um questionário e realizada uma entrevista junto aos docentes, e os 

resultados apontaram que o curso é interessante, mas a forma de organização não possibilita a 

participação efetiva dos sujeitos. Aponta, ainda, que a busca por essa formação é devido à 

necessidade de entender mais sobre a docência, atualizar os conhecimentos e adquirir novas 
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competências. Dentre os conhecimentos adquiridos, os sujeitos reconhecem o conhecimento 

de conteúdos pedagógicos. 

Sob a ótica da inovação, Pizzamiglio (2009) investigou em que medida a Universidade 

do Oeste de Santa Catarina institui momentos de discussão e preparação pedagógica na 

perspectiva de estabelecer um processo inovador de formação continuada de seus docentes. 

Para tanto, através da pesquisa documental recuperou a trajetória histórica do Núcleo de 

Apoio Pedagógico (NAP), do Campus de Joaçaba, entre o período de 1999 e 2005.1, e analisa 

o Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de Desenvolvimento do Ensino de Graduação, o 

Regimento do Núcleo de Apoio Pedagógico, os relatórios Unoesc em Números e Relatórios 

do Núcleo, e aplicou questionários e entrevistas junto aos coordenadores do Núcleo, Pró-

reitores, coordenadores de curso e docentes das diversas áreas de ensino. 

Os dados evidenciaram que a formação continuada oferecida no período de 2004.2 e 

2005.1 representou uma inovação para os docentes, na forma de organização do processo, nos 

conteúdos estudados e nos objetivos propostos, bem como a importância da instituição 

“disponibilizar espaços e tempos institucionalizados para pensar o fazer pedagógico. 

Considera-se, pois, que a formação pedagógica do professor é ponto fundamental para 

contribuir na qualidade de ensino de uma instituição superior” (PIZZAMIGLIO, 2009, p. 80). 

Tomando a trajetória da formação pedagógica continuada na Universidade do Sul de 

Santa Catarina (Unisul), Paz (2010) reflete sobre a formação de seus docentes analisando o 

Programa de Profissionalização Pedagógica Continuada dos Professores dessa instituição, 

executado entre o período de 2004 e 2009. O estudo apoiou-se no método histórico, 

utilizando-se da pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e descritiva. No que diz respeito às 

ações de formação pedagógica desse programa, o estudo identificou a importância atribuída 

ao processo de qualificação, apesar dos limites que o ambiente institucional coloca.  

Silva, C. (2011) analisou o processo de elaboração e/ou (re)elaboração do saber 

pedagógico de professores universitários, no âmbito de programas de desenvolvimento 

profissional docente, tendo como campo de pesquisa a Universidade Federal de Viçosa, a 

Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Uberlândia, e como 

sujeitos, professores, técnicos em Assuntos Educacionais e uma Doutoranda, que participaram 

das ações de desenvolvimento profissional docente. O levantamento documental, a entrevista 

e o questionário apontaram que as instituições investigadas contribuem com o processo de 

(re)elaboração dos saberes docentes, e o reconhecimento por parte dos docentes de seus 

limites na aquisição do conhecimento pedagógico permitiu encontrar por meio da adesão às 
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ações de formação algumas estratégias para saná-los, como o estabelecimento de relações 

entre o proposto nas ações e a prática docente. 

Contribuindo com o debate acerca da formação didático-pedagógica do docente do 

Ensino Superior, Silva, M. (2011) analisou a atividade dos assistentes pedagógicos e sua 

contribuição para a inovação no ensino de graduação. Para tanto, realizou entrevistas com 

assistentes pedagógicos e professores. O estudo apontou que essa assistência baseia-se numa 

docência centrada na visão do docente intelectual transformativo, em que reflete 

individualmente sobre sua prática com o apoio do assistente pedagógico no sentido de se 

desenvolver como docente. Aponta, ainda, que embora reconhecida a importância dos 

assistentes pedagógicos nesse desenvolvimento, o alcance ainda é limitado para promover de 

fato a inovação nas universidades. 

Tendo por objeto o conhecimento construído em teses no período 2005-2009, sobre os 

processos institucionais de formação pedagógica de docentes universitários, Nazareth (2011) 

mapeou e identificou esses processos, seus resultados e as condições em que essa formação 

pode ser considerada exitosa. Os resultados apontaram a pequena quantidade de pesquisas que 

investigam os movimentos institucionais de formação pedagógica para docentes do Ensino 

Superior, e que o tema é pouco investigado nos programas de pós-graduação no Brasil. Dos 

estudos contemplados, identifica-se que não existe uma certeza sobre qual melhor iniciativa 

deve ser adotada pelas instituições. Acrescenta-se a observação de que a problemática 

referente à formação pedagógica do professor universitário é um desafio tanto de instituições 

públicas, como também privadas. E que o desejo apontado por professores de participar 

desses processos “sinalizam que a necessidade de ampliação dos movimentos institucionais 

não é apenas uma preocupação das instituições, mas, sobretudo dos próprios docentes” 

(NAZARETH, 2011, p. 90). 

Com a intenção de se aproximar das significações imaginárias dos docentes em 

relação à formação continuada, Vasconcellos (2011) buscou compreender e analisar a 

trajetória profissional e os processos formativos de professores que participaram do Programa 

Institucional de Formação e Desenvolvimento Profissional de Docentes e Gestores - CICLUS 

da Universidade Federal de Santa Maria. O estudo apoiou-se na abordagem metodológica 

biográfica, e a partir de uma entrevista semiestruturada realizada com três professores, os 

resultados apontaram concordância nas falas de dois sujeitos de que a formação pautada na 

reflexão e revisão da própria prática foi um diferencial do programa, mas para o terceiro 

professor a formação não possibilitou mudanças em seu exercício docente.  
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Para essa autora, através das percepções apresentadas pelos professores em relação à 

formação e seu desenvolvimento, os sujeitos apontam a contradição que existe na formação 

exigida para o exercício da docência na educação superior, o que repercute em grandes 

desafios enfrentados no cotidiano. Porém, o reconhecimento da carência pedagógica instiga 

esses docentes a buscarem por conta própria meios para se sentirem mais preparados para os 

desafios, apontando com a participação no CICLUS para a pertinência da consolidação desse 

espaço como um núcleo de apoio. Nesse sentido, Vasconcellos (2011, p. 162) afirma que um 

programa institucional é espaço para os docentes compartilharem seus desafios, como “um 

potencial formativo para as questões didático-pedagógicas, sendo possível um exercício de 

reflexão de sua prática”, evidenciando a necessidade da instituição ouvir seus profissionais e 

se aproximar das significações que apresentam acerca dos processos formativos para que se 

possa pensar em estratégias e concretizar mudanças. 

Considerando os estudos acima contemplados, entre teses e dissertações, podemos 

afirmar que a questão da formação continuada didático-pedagógica vem sendo tratada sob 

diversos aspectos, conforme abaixo indicado.  

 Experiências e contribuições de políticas institucionais de formação didático-

pedagógica para o docente do Ensino Superior (11 trabalhos); 

 Experiências interventivas através de ações de formação didático-pedagógica (7 

trabalhos); 

 Pressupostos que fundamentaram experiências de formação didático-pedagógica na 

relação com a constituição da profissionalidade docente dos professores universitários 

(3 trabalhos); 

 Conhecimento produzido sobre formação didático-pedagógica para docentes de 

Ensino Superior (1 trabalho); 

 Contribuição dos assistentes pedagógicos para a inovação do ensino de graduação (1 

trabalho). 

 Desafios e perspectivas de políticas institucionais de formação didático-pedagógica 

para o professor universitário (1 trabalho); 

 Formação continuada de professores universitários a partir da criação de um espaço 

virtual (1 trabalho). 

 Importância e necessidade da formação didático-pedagógica a partir da representação 

social dos professores (1 trabalho). 

 Saberes pedagógicos construídos por professores universitários a partir da vivência do 

uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (1 trabalho); 

 Significado e sentido da oferta de formação continuada didático-pedagógica para 

professores universitários (1 trabalho). 

 

Nesse quadro, observamos que na atenção à formação didático-pedagógica vêm sendo 

recorrentes, principalmente, estudos relacionados com questões de políticas institucionais e 



 33 

experiências formativas – apontando para uma reivindicação de institucionalização da 

formação didático-pedagógica conforme afirmam Pachane (2003) e Bazzo (2007). E ainda, 

considerando os estudos que pontualmente tratam dos sentidos e significados atribuídos a essa 

formação, destaca-se o cuidado para não lhe atribuir uma ideia salvacionista (FERNANDES, 

2007), fazendo jus ao seu sentido como elemento de desenvolvimento profissional docente. 

 

1.2.3 Trabalhos apresentados em Reuniões Anuais da ANPEd que tratam da temática 

formação continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino Superior 

 

Após realizarmos o levantamento de pesquisas no âmbito do BTDC, prosseguimos 

consultando os anais da ANPEd, no período de 2002 a 2012, seguindo o procedimento já 

mencionado. E encontramos no montante de 94 trabalhos apresentados, nos GTs de 

pertinência, apenas 13 estudos que tratam da temática da formação continuada didático-

pedagógica para docentes do Ensino Superior, assim distribuídos: 5 no GT04 (Didática), 3 no 

GT08 (Formação de Professores) e 5 no GT11 (Política de Educação Superior). 

Vale ressaltar que, de modo geral, os trabalhos que tratam da docência no ensino 

superior têm se concentrado no GT04, seguido do GT08 e por último o GT11. Mas, 

contrariando o seu objeto de atenção, que é a formação de professores, quando se trata da 

formação continuada didático-pedagógica, o GT08 fica num plano secundário em relação ao 

GT04 e GT11.  

No quadro dos 13 trabalhos identificados trataremos apenas de 8, em razão dos 

estudos de Broilo (2006), Pachane (2004), Pivetta (2009) e Bazzo (2005, 2008) serem recortes 

das pesquisas contempladas no item 1.2.2 referente ao levantamento no BTDC. 

Para dar a conhecer os demais estudos encontrados em anais da ANPEd iniciamos 

pelo trabalho de Rivas e Casagrande (2005) que traz uma análise do Programa Permanente de 

Formação Pedagógica Docente – (PPFDU), implantado desde 1998 por duas instituições de 

educação superior do Estado de São Paulo, uma particular e outra pública. Essas autoras, em 

decorrência do diagnóstico aplicado sobre as necessidades de capacitação pedagógica dos 

professores, identificaram que as temáticas apontaram para a necessidade de trabalhar com 

questões que dizem respeito ao processo de ensino-aprendizagem e à transposição didática. E 

os resultados das atividades de capacitação pedagógica apontaram, dentre outros aspectos, 

“posicionamentos mais coerentes e conscientes nos processos de avaliação institucional por 

parte dos coordenadores de curso, adoção de novas metodologias, [...] e na aquisição de novas 

habilidades e atitudes pelos alunos e professores” (RIVAS; CASAGRANDE, 2005, p. 5).  
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Tratando da qualidade de ensino universitário, o estudo de Bordas (2005) socializa 

alguns achados de uma pesquisa que se propõe a investigar os efeitos do Programa de 

Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAAP), implantado na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, em 1994, no desempenho dos professores – em termos de buscar 

evidências que têm possibilitado “mudanças de atitudes e de práticas no trabalho docente dos 

professores que atuam nos diferentes cursos oferecidos pela universidade” (BORDAS, 2005, 

p. 5). 

Nesse estudo, alguns limites foram destacados, como a falta de um apoio consistente 

aos professores ingressantes por parte do departamento, bem como uma insatisfação relativa 

ao PAAP no que diz respeito ao caráter obrigatório e se restringir aos professores 

ingressantes. Mas, apesar desses limites, como ponto positivo do programa realçou-se a 

promoção de um espaço que possibilitou a oportunidade dos professores participarem de 

palestras com professores mais experientes na área da educação, refletindo questões 

relacionadas à docência universitária – num debate sob diferentes olhares e reconhecimento 

por parte da instituição de ensino da necessidade de ter professores bem formados na área 

pedagógica.  

O estudo de Gustsack e Arriada (2006) tratou da importância do jogo e da ludicidade 

que caracterizam as interações realizadas na Comunidade Virtual de Aprendizagem entre os 

professores universitários envolvidos em um programa de atualização didático-pedagógica. 

Dentre outros elementos, o estudo aponta que os professores “ao vivenciarem, de forma livre 

e autônoma, um ambiente com características desconhecidas, são estimulados a experimentar, 

explorar, brincar com o novo que se lhes apresenta como surpresa, como uma descoberta de si 

em um novo espaço-tempo” (GUSTSACK; ARRIADA, 2006, p. 15). 

Silva (2006) em seu estudo trata de aspectos referentes à formação continuada, 

buscando explicitar modalidades e/ou atividades consideradas significativas por professores 

de universidades públicas e particulares, no âmbito de 5 experiências formativas: comunidade 

científica, eventos científicos, publicações científicas, centros especializados, programas e 

projetos institucionais e interinstitucionais e análise crítica de situações educativas. Nesta 

última experiência formativa, observou que a reflexão sobre a prática é uma referência central 

para os professores. 

Cunha et al. (2006), desenvolvendo um estudo junto a professores de diferentes cursos 

de graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), investigaram como o professor 

universitário se desenvolve profissionalmente, os saberes e as práticas que envolvem sua 

atuação, a partir das nuances apresentadas por professores das áreas de Ciências Biológicas, 
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da Saúde e Agrárias referentes à formação inicial e continuada. Essas autoras identificaram 

que não existe uma preocupação com a formação inicial do professor universitário e isto faz 

com que os professores se sintam despreparados para o exercício da docência. Em razão desse 

sentimento, alguns professores apontam a formação continuada como uma possibilidade de 

atualizarem o campo de atuação, ou de dialogar com aspectos pedagógicos que permeiam a 

realidade profissional. 

Num estudo de caso envolvendo duas universidades, ambas localizadas no sul do 

Brasil, Broilo, Fagundes, Gomes e Jardim (2007) buscaram mapear nas instituições de Ensino 

Superior as ações de formação docente que visavam à qualificação pedagógica. O estudo 

apoiou-se nos princípios da etnografia, e foi realizada uma análise de documentos dos 

programas pedagógicos, entrevistas com coordenadores dos programas e com os professores 

que participaram dessa formação. Ainda que preliminarmente, o estudo ressalta a importância 

das instituições de educação superior assumirem a responsabilidade para com a profissão do 

professor universitário. 

Com o olhar para o desenvolvimento de ações institucionais de formação do professor 

universitário no contexto de universidades espanholas, o estudo de Almeida (2009) tratou de 

possibilidades da formação pedagógica do professor universitário. E a partir de consultas aos 

sites da Universidade do Alicante (UA), Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), 

Universidade de Barcelona (UB) e Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), no que diz 

respeito aos modos de implementação institucional da formação docente nas universidades 

pesquisadas, identificou pontos importantes que revelam possibilidades das ações 

desenvolvidas pelas instituições no que se refere à importância atribuída à formação, a 

diversidade de linhas de formação, a busca de constituir um novo modelo educativo, a aposta 

na constituição de referentes ou exemplos de boas práticas e no investimento feito para 

apropriação das novas tecnologias disponíveis para o ensino (ALMEIDA, 2009, p. 14-15). 

Cunha (2009), objetivando mapear os espaços, lugares e territórios da formação 

didático-pedagógica dos professores da educação superior, evidencia a responsabilidade das 

políticas públicas e institucionais com esta formação em nível de formação inicial e 

continuada. O estudo de caráter interinstitucional contou com a participação de pesquisadores 

vinculados a duas instituições de educação superior, uma comunitária e outra pública federal 

– tendo como sujeitos os gestores das experiências e os agentes e sujeitos da formação. E 

como resultado apontou que os múltiplos espaços de formação do professor universitário, em 

algumas situações, se constituem em lugares, mas que raramente se transformam em 

territórios, legitimados institucionalmente. 
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No quadro dos trabalhos considerados, identificamos uma diversidade de aspectos que 

se constituem em objeto de atenção, tais quais os a seguir elencados. 

 Experiências e contribuições de políticas institucionais de formação didático-

pedagógica para o docente do Ensino Superior (4 trabalhos); 

 Mapeamento de ações de formação docente em instituições de Ensino Superior (2 

trabalhos); 

 Possibilidades da formação pedagógica na qualificação do trabalho docente (2 

trabalhos); 

 Comunidade Virtual de Aprendizagem de um programa de atualização didático-

pedagógica (1); 

 Constituição de um grupo reflexivo como dispositivo de aprendizagem docente (1). 

 Construção da identidade docente em contexto de programa institucional de formação 

didático-pedagógica (1 trabalho); 

 Desenvolvimento profissional docente do professor universitário da educação superior 

(1 trabalho). 

 Modalidades e/ou atividades consideradas significativas por docentes (1). 

 

No cômputo geral, confirmando o identificado no levantamento realizado na base de 

dados do PPGE-UFPE e da BTDC, embora crescente, observamos uma ainda emergência de 

estudos sobre a questão da formação continuada didático-pedagógica para docentes do Ensino 

Superior. Inclusive, no caso da ANPEd, apesar das análises sobre esta formação privilegiarem 

a questão da política institucional, revela-se pouco evidenciada no âmbito da formação de 

professores. 

 

1.2.4 Uma conclusão do estado do conhecimento 

 

O conjunto dos trabalhos sobre formação continuada didático-pedagógica para 

docentes do Ensino Superior, elencados no levantamento aqui apresentado, permite ratificar o 

afirmado por Bazzo e Silva (2011, p. 554) de que os estudos sobre esta temática “quebram, 

lentamente, porém de forma crescente, a monolítica compreensão de que basta ser um 

competente profissional de uma dada área, ou um excelente pesquisador, para se tornar um 

professor/educador com bons resultados no ensino”. 

É de ressaltar que, nos estudos considerados, o interesse pela temática da formação 

continuada didático-pedagógica tem como foco privilegiado a questão da qualidade do Ensino 

Superior, a partir da qualificação profissional docente – evidenciando a pertinência do caráter 

institucional, quando se trata de ações ofertadas pela própria instituição de ensino, e limites de 

iniciativas individuais, quando se restringe à busca isolada de pequenos grupos. Neste caso, 
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observamos uma recorrência a análises de programas institucionais tendo como sujeitos, para 

além de cursistas, formadores, coordenadores e gestores, bem como uma diversidade de 

aspectos como foco de atenção.  

Nesses estudos fica evidente que essa formação tem sido ofertada, majoritariamente, 

no âmbito institucional configurando-se muitas vezes em ações sistemáticas e em muitos 

casos pontuais – fato que confirma o que Fernandes (2007) constata em termos de que tal 

formação é uma arena heterogênea, pouco unificada e com finalidades diversas. Essa ordem 

de acontecimento aponta para a pertinência de tratar do caráter interventivo da formação 

continuada didático-pedagógica, no âmbito do que Zabalza (2004b) e Leitinho (2008) 

compreendem como dilemas-contradições recorrentes na organização das propostas de 

formação – nomeadamente no que diz respeito a implicações na compreensão que o professor 

venha a (re)construir sobre a formação didático-pedagógica. 

Apesar de uma reconhecida importância dessa formação em seu caráter institucional, 

são poucos os estudos que se debruçam sobre implicações da formação continuada didático-

pedagógica a partir dos sentidos atribuídos pelos professores, especialmente no que diz 

respeito à pertinência de, conforme Cordeiro (2008, p. 108), “escutar o professor acerca dos 

sentidos que ele atribui a si mesmo como profissional do ensino e a sua formação pedagógica 

é a condição para avançar no processo de qualificação da docência universitária”. 

Nessa perspectiva, ratificamos a necessidade realçada por Bazzo (2007, p. 81) de um 

acompanhamento das implicações de experiências dessa ordem, ao pontuar a ausência de 

registro, sobre “os possíveis efeitos que estes programas possam ter provocado nas 

concepções de educação e no desenvolvimento de práticas docentes inovadoras entre os 

professores”, notadamente na direção de apontar para a pertinência do desenvolvimento de 

estudos que tenham como objeto de atenção, como é o caso do nosso, a questão do lugar da 

formação didático-pedagógica na docência universitária a partir de sentidos atribuídos. 

Nesse sentido, o levantamento realizado referendou o nosso propósito de caracterizar 

contributos de ações do NUFOPE no processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a 

formação didático-pedagógica.  

 

1.3 Organização do trabalho  

 

Para além desta primeira seção, denominada introdução, que diz respeito ao interesse 

pela temática e o estado do conhecimento, este trabalho congrega mais 3 seções e 

considerações finais. Na segunda seção, denominada Formação Didático-Pedagógica no 
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Contexto da Docência no Ensino Superior, tecemos considerações sobre reconfigurações da 

docência no Ensino Superior como pano de fundo para situar uma emergência de ações de 

formação continuada didático-pedagógica em geral e na UFPE em particular, bem como para 

tratar do termo lugar/sentido no âmbito desta formação. 

Na terceira seção contemplamos o percurso metodológico da pesquisa situando os 

procedimentos e instrumentos de recolha e de análise dos dados, juntamente com a 

caracterização do campo e dos sujeitos. Na quarta tratamos dos resultados do estudo através 

de eixos oriundos dos objetivos da pesquisa, buscando dar conta do propósito de caracterizar 

contributos de ações do NUFOPE no processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a 

formação didático-pedagógica. 

E nas considerações finais é tratado o contributo do NUFOPE no processo de 

reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica, no âmbito de implicações 

institucionais e de sentidos atribuídos pelos docentes considerados.  

Isso posto, passamos a tratar de referenciais que apoiaram o desenvolvimento do 

trabalho em torno da temática da formação continuada didático-pedagógica e do termo lugar, 

como um elemento privilegiado no tratamento do nosso objeto de estudo. 
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2 FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA DOCÊNCIA NO 

ENSINO SUPERIOR  

 

Neste capítulo, tomando como ponto de partida reconfigurações da docência no 

Ensino Superior, tecemos considerações sobre as condições em que vem sendo tratada a 

formação didático-pedagógica. Nessa direção, temos como suporte a compreensão da 

dinâmica conjuntural que viabilizou a referida formação transitar de uma situação de quase 

ausente para se tornar objeto de atenção de um movimento que lhe coloca, conforme Morosini 

(2000), Pachane (2003) e Zabalza (2004a), no centro do debate sobre a qualidade do Ensino 

Superior. 

Para dar conta desse propósito esse capítulo congrega quatro seções; na primeira 

seção, em que tratamos de Reconfigurações da docência no Ensino Superior, buscamos 

situar a recente atenção à docência no Ensino Superior na direção de evidenciar questões 

relacionadas com a dimensão didático-pedagógica. Na seção seguinte, denominada 

Emergência de ações de formação continuada didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior, tecemos considerações sobre um movimento emergente de atenção à 

formação didático-pedagógica no âmbito de ações de formação continuada. A penúltima 

seção, intitulada Sobre noções de lugar para situar a formação didático-pedagógica no 

âmbito da docência no Ensino Superior, tratamos da concepção do termo lugar como 

sentido para situar o que comumente vem sendo atribuído à formação didático-pedagógica 

para docentes do Ensino Superior. E na última seção, Um movimento de emergência de 

ações de formação didático-pedagógica na UFPE: de ações isoladas à institucionalização 

do NUFOPE, fazemos uma breve contextualização de um processo de institucionalização de 

ações de formação continuada didático-pedagógica no âmbito de uma política institucional da 

UFPE. 

 

2.1 Reconfigurações da docência no Ensino Superior 

 

Uma atenção à docência no Ensino Superior vem sendo recorrente desde o final do 

século XX, notadamente em decorrência de transformações que vêm exigindo que o docente 

repense sua responsabilidade diante dos estudantes, ao evidenciar que o papel do professor “é 

fundamental e não pode ser descartado como elemento facilitador, orientador, incentivador da 

aprendizagem. Como simples e tão-somente repassadores de conhecimento, esse papel está 

em crise e, já há algum tempo, ultrapassado” (MASETTO, 2003b, p. 12). 
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Tal crise do papel do professor é vista por Roldão (2005) no âmbito da compreensão 

de que o conceito de ensinar tem uma leitura construída historicamente, atravessada por duas 

representações da função de ensinar, no que diz respeito a 

 

ensinar como professar um saber (o professor como aquele que professa um 

saber, torna público esse saber que ele domina e que é restrito – daí a 

importância de o “professar”), e ensinar como fazer com que o outro seja 

conduzido a aprender/apreender o saber que alguém disponibiliza (ou seja, o 

professor como aquele que faz aprender, o que sabe fazer com que os outros 

saibam, conduzindo-os [...] (ROLDÃO, 2005, p. 115). 

 
 

Ampliando a compreensão da atividade docente, principalmente em termos de revelar 

a marca de cunho religioso, Cunha (2006a, p. 68) aponta que “o valor maior estava na 

‘vocação’, entendida como um chamamento divino, uma legitimação por um dom intrínseco”. 

E que, posteriormente, com os avanços do paradigma positivista o dogma religioso foi sendo 

substituído pela razão da ciência, aproximando-se das “profissões liberais pela autonomia e 

pelo reconhecimento social e, em alguns casos, substituía profissionais desta condição, 

quando não disponíveis na comunidade” (CUNHA, 2006a, p. 69).  

Inclusive, conforme Masetto (2003b), as primeiras Instituições de Ensino Superior 

(IES) criadas no período imperial tiveram a influência do modelo napoleônico, tipicamente 

voltado à formação profissional dos estudantes. Nesse quadro, destaca-se o fato de que o 

Ensino Superior estava centralizado por interesse de uma pequena parcela da sociedade. O 

currículo era organizado de forma que as ciências exatas e tecnológicas se sobressaíssem em 

relação a Filosofia, Teologia e Ciências Humanas, e o professor era um profissional 

convidado pela reconhecida competência na sua carreira profissional. 

Essa estrutura de ensino contribuiu para a construção do imaginário social da docência 

como uma atividade, conforme Masetto (2003b), de que quem sabe, automaticamente, sabe 

ensinar. Isto porque tinha o conhecimento profissional de uma área específica como condição 

e critério único para o exercício da docência. 

Vale ressaltar que essa visão estava condicionada à compreensão de que cabia, no caso 

do professor universitário, unicamente a atividade de ensino, pois a atividade de pesquisa 

estava a cargo de institutos especializados. E que tal visão sofre alteração influenciada pelo 

modelo alemão, inspirado nas ideias de Humboldt (2003), que atribuiu à instituição 

universitária a função de produção do conhecimento numa relação de interdependência com o 

ensino. Nesse quadro, conforme Bourdoncle e Lessard (2002, p. 139), “dessa forte união entre 
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o ensino e a investigação, advém que só o investigador pode realmente ensinar e que 

qualquer outra pessoa só poderá transmitir um pensamento inerte”. 

Essa visão, que privilegia a investigação, é referendada aqui no Brasil através da 

instituição de cursos de pós-graduação stricto e lato sensu, contribuindo para a formação de 

grupos de pesquisas na perspectiva de atender ao projeto de modernização da sociedade 

brasileira (WEBER, 1999), ou seja, um movimento de mudanças que contribuiu para que se 

instalasse na universidade brasileira o que Pachane (2003, p. 31) aponta como um “caráter 

verdadeiramente universitário, transformando-se em centro criador de ciência e cultura, além 

de sua função formadora de profissionais”. 

Segundo Bazzo (2007), esse cenário é considerado um divisor de águas em relação à 

formação do docente do Ensino Superior, em que se observam as primeiras políticas nacionais 

direcionadas à formação do quadro docente, nomeadamente em termos de “a capacidade de o 

professor ser, ao mesmo tempo, um pesquisador, isto é, um produtor de ciência, tecnologia e 

cultura, e mestre, sugerindo novo significado a seu antes exclusivo papel de transmissor de 

conhecimento” (2007, p. 52). 

Nesse contexto, aparece pela primeira vez na legislação brasileira o princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (MIRANDA; 1988; PAOLI, 1988). Mas 

esse princípio se por um lado denunciou o limite do domínio do conhecimento profissional 

como única condição para exercer a docência na universidade, por outro, contribuiu para 

gradativamente a docência na universidade privilegiar a pesquisa – acentuando ainda mais a 

ausência da preocupação com as questões de ensino e de aprendizagem (CUNHA, 1998; 

CUNHA et al., 2006; VIEIRA, 2005; BAZZO, 2007). 

Essa ordem de acontecimento, ainda presente, começa a ser abalada a partir da 

segunda metade do século XX em decorrência de transformações, entre outras, oriundas de 

uma transição paradigmática que coloca em evidência o Ensino Superior em geral e a questão 

da docência neste nível de ensino em particular (CUNHA, 1998; ZABALZA, 2004b; 

FERENC, 2005). 

Nesse quadro, segundo Santos (1996), colocou-se em questão o conhecimento 

produzido sob a égide do paradigma newtoniano-cartesiano no que diz respeito à sua 

intervenção social (CUNHA, 1998; BEHRENS, 2006), principalmente em termos de solicitar 

da ciência um posicionamento mais humano, a partir do alerta de que os problemas sociais 

são complexos e de que se faz necessária a compreensão da implicação social do 

conhecimento produzido (MORIN, 2001; MAGALHÃES, 2004).  



 42 

Referendando essa solicitação, a Conferência Mundial sobre a Educação Superior, 

através da Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: visão e ação 

(UNESCO, 1998), coloca o desafio para o Ensino Superior de promover uma formação que 

possibilite formar cidadãos críticos, com capacidade analítica – no sentido de assumir 

responsabilidades sociais. Por tal razão, consta no Art. 9º, deste documento, a explicitação da 

necessidade de superar o ensino pautado na fragmentação disciplinar, na direção de que 

 

c) [...]. Novas aproximações didáticas e pedagógicas devem ser acessíveis e 

promovidas a fim de facilitar a aquisição de conhecimentos práticos, 

competências e habilidades para a comunicação, análise criativa e crítica, a 

reflexão independente e o trabalho em equipe em contextos multiculturais, 

onde a criatividade também envolva a combinação entre o saber tradicional 

ou local e o conhecimento aplicado da ciência avançada e da tecnologia.  

d) Novos métodos pedagógicos também devem pressupor novos métodos 

didáticos, que precisam estar associados a novos métodos de exame que 

coloquem à prova não somente a memória, mas também as faculdades de 

compreensão, a habilidade para o trabalho prático e a criatividade 

(UNESCO, 1998). 

 

Corroborando com essas recomendações, Santos (2004) aponta para a necessidade de 

a instituição universitária romper com as barreiras do conhecimento disciplinar na direção de 

produção do conhecimento pluriversitário – que se caracteriza por ser “contextual na medida 

em que o princípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada” 

(SANTOS, 2004, p. 41). 

No âmbito dessa necessidade declarada, tendo por base Bourdoncle e Lessard (2002, 

p. 151), importa compreender que “a relação da universidade com a sociedade mudou. Já não 

é uma instituição marginal, reservada para a formação de um grupo elitário, mas uma 

instituição central, muito ligada ao resto do sistema educativo”. Nesse contexto, conforme 

Ramos (2008, 2010), a docência universitária que se manteve isenta de prestar contas do seu 

trabalho na sala de aula vê-se desafiada a lidar com novos públicos e questionada acerca da 

sua intervenção no processo de ensino-aprendizagem.  

Isso porque vem sendo requerido das IES uma reconfiguração no seu caráter 

formativo, entre outros, em decorrência do avanço tecnológico, da expansão e massificação 

do ensino, que colocam questões à Universidade de ordem pedagógica, política e social, o que 

vem implicando romper com uma prática pedagógica docente instrumental, no âmbito do 

reconhecimento, conforme Cunha (2004), da insuficiência do conhecimento específico do 

campo disciplinar para justificar a ação docente.  
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Nesse cenário, a compreensão da docência como articuladora do paradigma de ensinar 

e aprender (CUNHA, 1998), gradativamente vem sendo colocada no centro de debates sobre o 

Ensino Superior, notadamente a questão da formação didático-pedagógica do professor – em 

decorrência tanto do reconhecimento de que a docência se constitui alicerçada em saberes 

próprios (CUNHA, 2004) como do fato desta formação não constituir em exigência para 

inserção na carreira docente. 

Essa compreensão vem evidenciando a complexidade da docência, na esteira de um 

movimento de defesa da profissionalização docente que se expandiu na América do Norte, 

Europa e América Latina, principalmente no final do século XX (BORGES; TARDIF, 2001), 

inclusive, contribuindo para o reconhecimento da necessidade de reconfigurações na dinâmica 

das relações estabelecidas na sala de aula do Ensino Superior, bem como vem possibilitando 

romper com a crença de que: ensinar se aprende ensinando; para ser um bom professor basta 

ser um bom investigador; aprender é uma tarefa que depende exclusivamente do aluno 

(ZABALZA, 2004a). 

Nessa perspectiva, como afirma Roldão (2005), vem sendo ratificada a pertinência de 

superar uma docência como um ato de professar um saber. Pois a atividade docente, conforme 

Cunha (2007a, p. 16), devidamente reconhecida em seu estatuto profissional, “exige a 

condição de saber justificar as ações desenvolvidas, recorrendo a uma base de conhecimentos 

fundamentados, a uma argumentação teoricamente sustentada”. 

Essa condição do docente saber justificar a sua ação, para além de evidenciar a 

dimensão didático-pedagógica na docência do Ensino Superior, implicou na emergência de 

ações de formação didático-pedagógica para docentes deste nível formativo – conforme 

passamos a tratar no tópico a seguir. 

 

2.2 Emergência de ações de formação continuada didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior 

 

Das inúmeras alterações ocorridas no final do século XX, no cenário do Ensino 

Superior, decorrentes principalmente das exigências postas pela UNESCO (1998, 2003), o 

movimento de atenção à dimensão pedagógica por parte da docência universitária tem vindo a 

ampliar-se e apontar a relevância de formação didático-pedagógica (ZABALZA, 2004b; 

BAZZO, 2007; CORDEIRO; MELO, 2008; LEITE, 2010; SILVA; RAMOS, 2011). Tal 

constatação vem se apresentando como uma necessidade do docente do Ensino Superior 
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repensar o exercício da docência no sentido de promover uma educação de qualidade 

conforme as exigências atuais. 

Nessa direção tem sido requerida das IES a assunção da corresponsabilidade na 

formação de seus docentes, conforme consta no Art. 10º da Declaração Mundial sobre 

Educação Superior em termos de que 

 

Devem ser estabelecidas políticas claras relativas a docentes de educação 

superior, que atualmente devem estar ocupados sobretudo em ensinar seus 

estudantes a aprender e a tomar iniciativas, ao invés de serem unicamente 

fontes de conhecimento. Devem ser tomadas providências adequadas para 

pesquisar, atualizar e melhorar as habilidades pedagógicas, por meio de 

programas apropriados de desenvolvimento de pessoal, estimulando a 

inovação constante dos currículos e dos métodos de ensino e aprendizagem 

[...]. 

 

Tal requisição, entre outros, implicou num movimento iniciado em finais do século 

passado que vem contribuindo no processo de institucionalização de ações de formação 

continuada didático-pedagógica, segundo Bordas (2005, p. 4), com “fortes indícios de que 

algo se está fazendo em prol de uma mudança que valorize o ensinar” na universidade. 

Inclusive, porque como bem relembra Masetto (2003b, p. 11), “só recentemente os 

professores universitários começaram a se conscientizar de que a docência, como a pesquisa e 

o exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica”. 

Na esteira desse movimento, algumas IES passam a desenvolver ações de formação 

didático-pedagógica, no âmbito da pretensão de repensar a prática e a formação continuada 

docente, evidenciando o que Almeida (2009, p. 14) entende como “uma disposição política 

institucional para fazer da formação docente um dos pontos fortes da reforma na universidade, 

dotando seus professores das bases pedagógicas necessárias”. 

Esse movimento apresenta-se como inovador, principalmente diante do que dispõe a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº. 9394/96 (BRASIL, 1996) em seu Art. 66, 

em termos de que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Tal inovação, 

alicerçada na compreensão da especificidade e complexidade da função docente, reside no 

reconhecimento de uma formação que possibilite a contínua busca de conhecimentos para 

apoiar a reflexão sobre a prática docente. 

Cabe registrar alguns eventos que impulsionaram iniciativas dessa ordem, como a 

implantação de um amplo sistema de avaliação nacional da educação superior, constituído por 

mecanismos avaliativos interno e externo, que colocam no centro das discussões a qualidade 
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do ensino oferecidos pelas IES. Exemplo disto é o Programa de Avaliação Institucional da 

Universidade Brasileira – PAIUB que, conforme Morosini (2000, p. 19), coloca o didático 

num papel de destaque no âmbito de que 

 

a formação docente baseava-se no princípio do laissez-faire, entretanto, com 

a chegada do Estado Avaliativo, as instituições, inicialmente, elaboraram 

políticas de capacitação em cursos de pós-graduação. Mais, recentemente, 

verifica-se um movimento nas políticas de buscar a qualificação didática de 

seus professores. 

 

 

Nesse quadro, vale ressaltar um alerta de Bazzo (2007) acerca de uma visão 

imediatista desse papel do didático, em termos de propostas que tinham como intenção 

melhorar a qualidade do ensino em curto prazo de tempo, diminuindo os índices de repetência 

e evasão, bem como que “naquele contexto de início dos anos 90, várias instituições estavam 

se colocando essas questões com forte afirmação institucional” (BAZZO, 2007, p. 78). 

Um ponto a destacar no âmbito de iniciativas governamentais, conforme Vasconcellos 

(2011) e Veiga (2012), diz respeito à contribuição do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) no processo de 

institucionalização da referida formação. Tal programa, ratificando a pertinência de uma 

atenção à dimensão didático-pedagógica no Ensino Superior, vem auxiliando as instituições 

através do incentivo e apoio ao desenvolvimento de projetos nessa esfera, principalmente em 

termos do reconhecimento de que a qualificação da educação “implica aprimorar o 

desempenho docente [...] e sua satisfação com a profissão por meio das condições de trabalho 

e da valorização profissional, aspectos indissociáveis da política de profissionalização” 

(ROSA; CHAVES, 2013, p. 182). 

Nesse contexto, ratifica-se que “o professor universitário, na última década, sofre uma 

marcante pressão, advinda da legislação, imposta pela instituição e buscada por ele, para sua 

qualificação de desempenho, no qual o didático passa a ocupar um papel de destaque” 

(MORISINI, 2000, p. 13). Mas, carregada de tensões e desafios, a atenção à formação 

didático-pedagógica vem se configurando em iniciativas individuais e institucionais esparsas, 

diluídas, não se tratando ainda de uma política nacional (PACHANE, 2003; CUNHA, 2007a; 

BAZZO; SILVA, 2011; PIMENTA; ANASTASIOU, 2011). Inclusive, conforme 

Vasconcellos (2011), muitas vezes, a burocratização dessas ações tem levado à anulação de 

qualquer alternativa que sinalize bons resultados em termos interventivos.  

Essas ações de formação, que ainda se ressentem de uma legislação que ampare a 

incorporação no plano de desenvolvimento profissional institucional, vêm sendo ofertadas sob 
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diferentes perspectivas conforme as necessidades das instituições (PACHANE, 2003). Por tal 

razão, Cunha (2010, p. 46) afirma que as políticas e/ou energias que vêm institucionalizando 

essas práticas apesar da relevância “são processos de rápida duração, nem sempre 

acompanhados de ações que aprofundem as reflexões e os conhecimentos próprios da 

profissão de professor”. Também vale registrar que cursos de Pós-Graduação latu sensu e 

stricto sensu vêm incluindo uma disciplina didático-pedagógica e têm possibilitado o estágio 

de docência (CUNHA, 2010).  

Tecendo considerações sobre formas diversas de instituir a formação continuada 

didático-pedagógica, Bazzo (2007) aponta para a concorrência entre dois modelos de 

programas desse tipo, um modelo normativo-tecnicista e um modelo participativo. No que diz 

respeito ao modelo normativo-tecnicista, a ênfase está na metodologia do ensino e no 

imediatismo dos resultados. E o modelo participativo apresenta-se “mais sensível às questões 

relacionadas com a interação entre os indivíduos, com a troca de experiências, com a 

construção do conhecimento e com a função social do ensino” (BAZZO, 2007, p. 203). 

Ainda conforme essa autora, os programas podem ser influenciados pela perspectiva 

institucional ou pela perspectiva pessoal. Amparados na primeira perspectiva, os programas se 

inserem num projeto institucional mais amplo, cuja política e prática de gestão podem 

possibilitar a construção de condições que abrigue uma cultura da formação didático-

pedagógica. No que diz respeito à perspectiva pessoal, o desenvolvimento na dimensão 

didático-pedagógica requer o reconhecimento de sua pertinência tal qual a da formação na 

área específica. 

Ressaltando a necessidade de superar o modelo normativo-tecnicista, nos aliamos aos 

que defendem a formação continuada didático-pedagógica como um espaço privilegiado de 

reflexão sobre saberes e fazeres na perspectiva do professor universitário dialogar com 

conhecimentos que respaldem tal reflexão. Tal defesa tem como base a compreensão da 

importância de considerar o docente como um sujeito com saberes, experiências importantes a 

serem analisadas e repensadas (CUNHA, 2007a; FERNANDES, 2003).  

Nesse sentido, entendendo que o exercício docente universitário necessita ser 

compreendido em sua especificidade e complexidade, Ramos (2010) ressalta que as ações de 

formação em tela precisam ser pensadas como suporte didático-pedagógico mediador no 

processo de reflexão sobre o saber-fazer docente universitário. Ou seja, que essas ações 

“podem constituir um espaço de possibilidade de socialização de saberes e de fazeres, [...] 

espaços privilegiados de expressão de saberes da ação pedagógica – no sentido discursivo e 

efetivo – dos docentes em formação e do docente formador” (RAMOS, 2010, p. 101). 
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Essas ações de formação vêm enfrentando o desafio de intervir no processo do que 

Bordas (2005, p. 14) denomina de desmistificar “a ‘facilidade’ do ensinar, conceituado e 

vivido como o simples ato de transmitir informações, explicitando sua intencionalidade, sua 

complexidade e suas exigências”. E isto conforme Cunha (2006b, p. 229) “exige uma energia 

sistematizada de reflexão, baseada na desconstrução da experiência. Os sujeitos professores só 

alteram suas práticas quando são capazes de refletir sobre si e sobre sua formação”. 

Conforme vem sendo revelado em estudos sobre a temática (CORDEIRO, 2008; 

VIEIRA, 2009; VEIGA; RAMOS, 2013), tal reflexão exige ter como ponto de partida o 

sentido que o docente atribui a essa formação. Também é preciso mapear ações de formação 

didático-pedagógica, especialmente aquelas decorrentes de iniciativas institucionais, pois 

conforme Cunha (2010, p. 45), 

 

é preciso reconhecer as motivações, os formatos e significados das diferentes 

modalidades de formação; estabelecer relações entre experiências 

desenvolvidas e as motivações políticas e institucionais que as produzem; 

mapear as bases epistemológicas que sustentam as diferentes experiências e 

sua relação com a pesquisa no campo da educação superior e reconhecer o 

impacto dos esforços de formação na qualificação da educação superior. 
 

 

Nesse quadro, considerando que a formação didático-pedagógica emerge a partir de 

um reconhecimento da sua importância e que segundo Bazzo (2007, p. 204) o 

“desenvolvimento da dimensão didático-pedagógica só acontecerá se houver primeiro o 

reconhecimento de sua necessidade”, acrescentamos a pertinência de identificação do 

lugar/sentido que é atribuído a esta importância e necessidade – conforme passamos a tratar 

no tópico a seguir. 

 

2.3 Sobre noções de lugar para situar a formação didático-pedagógica no âmbito da 

docência no Ensino Superior 

 

No âmbito da docência do Ensino Superior, apesar de ainda relegado a um plano 

secundário na sua relação com o conhecimento da área de atuação específica, o conhecimento 

didático-pedagógico vem adquirindo um novo estatuto, nomeadamente em decorrência da 

oferta de ações de formação continuada didático-pedagógica. Tal afirmativa, conforme já 

mencionamos, decorre de uma constatação de que o movimento de oferta e de busca pelas 

referidas ações por si só indica um reconhecimento de um lugar para o conhecimento 

didático-pedagógico (SILVA; RAMOS, 2011). 
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Corroborando essa compreensão, Leite e Ramos (2007) apontam que, em vários 

países, vem sendo delineado um movimento de deslocamento de uma exclusão ao 

reconhecimento de um lugar para questões didático-pedagógicas no Ensino Superior. E, 

considerando o termo lugar na sua relação com sentido atribuído, consideramos pertinente 

tratar de sentidos que vêm dando lugar à formação didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior.  

Tendo como suporte Tuan (1983), Lopes (2007), Cunha (2008, 2009, 2010) e Novelli 

(2012), ressaltamos que a utilização do termo lugar exige certa cautela, pela sua proximidade 

com espaço e território que pode descaracterizar a sua propriedade. Pois, conforme Lopes 

(2012, p. 29), é necessário considerar que “os conceitos e categorias espaciais têm suas 

singularidades e suas concepções não devem ser utilizadas aleatoriamente, sem critérios de 

diferenciação”. 

No que diz respeito ao termo lugar, as suas concepções estão atreladas ao debate 

inserido na Geografia Humana, que tem por interesse “fundamentar o lugar enquanto base da 

existência humana, mas existência enquanto experiência pessoal, mediatizada por símbolos e 

significas próprios, subjetivos” (LOPES, 2012, p. 26). E, a partir da perspectiva da 

experiência, tratando da riqueza e amplitude da experiência do homem com o meio ambiente, 

Tuan (1983, p. 5) toma a concepção de lugar e espaço “enquanto elementos do meio 

ambiente, intimamente relacionados”. 

Comungando com tal compreensão, Cunha (2008, p. 183), tecendo considerações 

sobre os termos lugar, espaço e território, no âmbito da formação didático-pedagógica, aponta 

que a relação entre eles “encaminha para reflexões importantes que envolvem os significados 

e imbricação dos termos nas estruturas sociais de poder”. Principalmente por considerar a 

universidade como espaço de formação “sendo sempre potencial, abriga a possibilidade da 

existência de programas de formação docente, mas não garante a sua efetivação” (CUNHA, 

2010, p. 53). Pois, ressaltando a dimensão humana que dá sentido, mesmo com as 

prerrogativas legais que têm, “não significa que, necessariamente, se constitua em um lugar” 

(CUNHA, 2010, p. 53). 

Ou seja, se faz necessária a dimensão humana para a transformação de um espaço em 

lugar, em conformidade com o afirmado por Cunha (2010, p. 54) de que “lugar se constitui 

quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para 

localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades”. Segundo esta compreensão, a 

busca por ações de formação em si já aponta o reconhecimento da existência de um lugar para 

a formação e o seu valor, porém sua realidade concreta é atingida através da experiência. Pois 
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conforme Tuan (1983, p. 6), “espaço é mais abstrato do que ‘lugar’. O que começa como 

espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o 

dotamos de valor”.  

Nessa perspectiva, os sujeitos constroem os sentidos conforme suas motivações que se 

localizam em um contexto histórico e social, permeado por contradições que possibilitam 

percepções sobre um mesmo espaço. 

No quadro dos estudos que tratam sobre os sentidos e significados atribuídos à 

formação didático-pedagógica pelos docentes do Ensino Superior, Vasconcellos (2011) 

aprofunda essa questão se aproximando das significações a partir do imaginário, para 

conhecer a trajetória profissional e os processos formativos, pois, conforme ressalta, “o 

imaginário traz as novas possibilidades de ver a realidade [...] se instala através do contágio, 

por identificação, reconhecimento de si no outro, por incorporação de uma ideia, pela partilha 

de uma maneira de ver o mundo” (VASCONCELLOS, 2011, p. 39). 

Esse imaginário que é social medeia as ações dos indivíduos no mundo; trata-se de 

significados construídos que são compostos por ideias individuais ou coletivas, e que 

impulsionam os sujeitos para ação, ou seja, um sistema de significações imaginárias. Esse 

processo não se dá no vazio, pois os indivíduos atribuem um significado a partir de algo que 

já existe, através das significações operantes que assumem um sentido organizador do 

comportamento e das relações sociais. Essas significações operantes têm como esteio 

significações imaginárias e, conforme Vasconcellos (2011, p. 41), “para perceber este magma 

de significações é necessário captar suas consequências, seus rastros no comportamento dos 

indivíduos e dos grupos”. 

Nessa perspectiva, pelo fato de historicamente ser legitimado o conhecimento 

profissional e acadêmico como condição primeira para o exercício da docência no Ensino 

Superior (CUNHA, 1998), a oferta de ações de formação continuada didático-pedagógica 

indica o delineamento de um processo de reconfiguração de um lugar para esta formação, em 

termos de superação do que Pachane (2003) denomina de cultura da desvalorização do 

pedagógico. 

Refletindo sobre tal cultura, Cunha (2009, 2010), tecendo considerações de ordem 

histórica e sociológica, aponta em que condição tem sido tratado o campo da pedagogia na 

universidade, em termos de que só recentemente adquiriu estatuto científico. Esse campo se 

constituiu distante desse nível de ensino e a própria etimologia da palavra induziu à 

compreensão de que a pedagogia tem como foco a criança, sendo identificada como uma ação 

que não precisaria de conhecimentos específicos. Até mesmo quando passou por um processo 
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de racionalização no final do século XIX e a primeira metade do século XX, em que recebeu 

forte influência da psicologia comportamental na implementação de teorias da instrução para 

a formação de professores, a universidade se isentou de preocupações em torno do campo da 

pedagogia. 

Nesse contexto, conforme Pimenta e Anastasiou (2011, p. 46), a compreensão que se 

estabelece é que “a pedagogia, enquanto teoria social, e a didática, enquanto teoria do ensino 

vinculada à primeira, ficam restritas aos métodos e aos procedimentos, compreendidos como 

aplicação dos conhecimentos científicos e traduzidos em técnicas de ensinar”. 

Sobre esse processo de dar bases científicas à formação do professor e a sua prática 

profissional, Bourdoucle e Lessard (2002, p. 140) ressaltam que 

 

de fato, se a pedagogia entra na universidade, é porque ela aceita de se 

transformar em ciências da educação, quer dizer de passar de um conjunto de 

discursos fortemente prescritivos e pragmáticos para um campo 

pluridisciplinar submetido aos métodos de produção de saber das disciplinas 

contributivas (psicologia, sociologia, história, filosofia, etc.). 

 

Diante dessas questões é compreensível a estranheza do professor do Ensino Superior 

em relação à formação didático-pedagógica, pois em torno da sua docência existem mitos que 

resumem essa formação, conforme Pimenta e Anastasiou (2011, p. 48), a uma disciplina 

pedagógica considerando “apenas como um corpo de conhecimentos técnicos instrumentais, 

capaz de apresentar receitas às situações de ensino [...] como restritos às questões de 

aprendizagem de crianças e adolescentes”.  

Dada as condições em que emergem as ações de formação continuada didático-

pedagógica, a partir de interesse institucionais e/ou pessoais, é possível pressupor um 

processo de reconfiguração de um lugar. Nessa perspectiva, vale considerar questões postas 

por Cunha (2002, p. 1), em termos do sentido da formação didático-pedagógica, que “são 

balizadoras da compreensão dos processos formativos. Sem um esforço para respondê-las, 

corre-se o risco de tratar as questões da formação de forma naturalizada, como se não se 

tivesse atuando num campo minado de ideologias e valores”. 

O interesse pela formação didático-pedagógica para o docente do Ensino Superior não 

se dá no vazio – existe uma sequência de fatos, acontecimentos que impulsionam as 

instituições e os docentes passarem a considerar questões que se mantinham ausentes. Nesse 

sentido, concordamos com Cunha (2002) quando afirma que a formação não é um construto 

arbitrário, uma vez que a sua proposta é decorrente de uma concepção de educação, de mundo 

e do trabalho que cabe ao docente realizar. 
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De modo geral, o debate sobre a formação didático-pedagógica para docentes do 

Ensino Superior vem tratando sobre as mudanças ocorridas no saber-fazer docente que 

possam ser atribuídas ao processo formativo, e pouco vêm sendo tratada quanto aos sentidos e 

significados dessa formação a partir da voz do docente. No entanto, temos que considerar que 

é recente o reconhecimento da sua importância, e que tratar sobre a formação desse professor 

conforme a afirmativa de Fernandes (2003, p. 95) ainda é um tema “complexo e tem sido 

pouco abordado em pesquisas e em seminários e, ainda, pouco discutido no interior das 

instituições universitárias”. E, alguns estudos, a exemplo de Rivas e Casagrande (2005, p. 2), 

vêm apontando que essa formação tem contribuído “na busca de novos referenciais teórico-

metodológicos, buscando suplantar os velhos paradigmas de formação, entre eles, o da 

racionalidade técnica”. 

No que diz respeito à racionalidade técnica, esta ainda se encontra na base do sentido 

atribuído à formação didático-pedagógica, conforme afirma Souza (2010, p. 176), em termos 

de existir uma procura por um conhecimento empiricamente testado; estratégias práticas, o 

que “parece que há um desejo de se receber receitas prontas, algo que já foi testado e que, se 

colocado em prática, dará certo”. 

Segundo Grillo (2000), os docentes vêm reconhecendo que a formação engloba outros 

conhecimentos, e que se trata de um momento de reflexão e revisão da prática docente, 

nomeadamente em decorrência da compreensão das possiblidades dessa formação se 

configurar num lugar de reflexão, socialização de saberes e aprendizagem docente, conforme 

ratificam Behrens (2003), Fernandes (2003), Pivetta (2011) e Silva (2011). 

Tal compreensão, segundo Cóssio (2008, p. 226), vem dando sustentação a um 

movimento que tende a considerar que “é a partir dos próprios professores, de suas 

preocupações, dos mecanismos que utilizam cotidianamente para fazer frente às situações 

práticas que é preciso refletir, sendo esta reflexão instrumento de transformação da prática”. 

Nessa compreensão a ideia de que o professor é sujeito da ação formativa enquanto 

pesquisador vem ratificar a integração de teoria com a prática, na direção do que afirma 

Pachane (2003, p. 109) de que “entende-se, hoje, que o domínio da pesquisa, a maior 

aproximação entre teoria e prática e a abertura de espaços de reflexão sejam fundamentais no 

processo de formação dos professores”. No âmbito dessas questões, o docente é visto como 

investigador da sua ação pedagógica no sentido de que, conforme Esteves (2005, p. 1), “sejam 

capazes de construir conhecimento válido acerca da sua própria intervenção e não fiquem 

apenas confinados ao consumo de conhecimentos científicos”. 
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Esse entendimento ratifica o reconhecimento de que a reflexão exige novas 

aprendizagens pelos docentes, notadamente no âmbito do afirmado por Paz (2010, p. 140) em 

termos de que “o maior desafio para a implantação de programas de formação pedagógica é o 

próprio contexto acadêmico e a mentalidade relacionada à docência e sua prática”. 

Nessa perspectiva, Bordas (2005, p. 10) aponta que o interesse pela formação didático-

pedagógica diz respeito “à preocupação em compreender a resolver a grande equação: 

aperfeiçoamento das relações pedagógicas entre aluno-professor, como fator básico para o 

sucesso do ensino e da aprendizagem, versus trabalho individual do pesquisador”. No 

entanto, as experiências formativas vêm adquirindo significados importantes como “espaços 

privilegiados de trocas sociais que permitiram atribuir novos significados ao trabalho dos 

professores” (BORDAS, 2005, p. 11), apontando para a necessidade de construir lugares de 

partilha e de reflexão coletiva. 

Essa autora ainda aponta a necessidade de se buscar meios de direcionar o corpo 

docente universitário a superar a dicotomia entre as duas funções de ensino e pesquisa, no que 

diz respeito a 

responder ao desafio de auxiliar o docente a tornar-se um profissional do 

ensino envolve a tarefa de facilitar a mudança do entendimento tradicional 

sobre os significados de ensinar e de aprender e as relações entre os dois 

atos, mas também a responsabilidade de provocar a consequente mudança de 

ótica sobre as relações entre professor e aluno (BORDAS, 2005, p.14). 

 
 

Para tanto, comumente se defende que a formação didático-pedagógica é um 

componente do desenvolvimento profissional docente, em que os processos formativos 

englobam o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional (PACHANE, 2003; 

SANTOS, 2008; BARREIRA, 2009; SOUZA, 2010; VASCONCELLOS, 2011; VEIGA, 

2012). O lugar da formação nessas condições tenderia a alterar a compreensão do docente 

sobre o processo formativo, no sentido de perceber que se trata de um processo contínuo e 

processual, que vai além das questões referentes às técnicas. 

Estudos respaldados nessa perspectiva, conforme Leitinho (2008), têm possibilitado 

alterações nos fundamentos teórico-metodológicos da docência, e colocam em pauta os 

enfoques conceituais, metodológicos e formas de organização dessa formação, em contextos 

específicos e com políticas diferenciadas. Nesse contexto, a formação didático-pedagógica 

trata de dimensões da docência: didáticas, éticas, afetivas e político-sociais, tendo em conta 

que tais componentes oferecem “a possibilidade de uma compreensão mais ampla do termo 

pedagógico, não se restringindo ao aspecto metodológico, ou seja, ao modo de ensinar a 
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matéria e o uso de técnicas de ensino, como muitas vezes é aplicado” (PACHANE, 2003, p. 

120). 

Para tanto, a formação tem como propósito estimular a inovação, o sentido crítico e a 

criatividade, no âmbito de caminhar para uma ampliação da compreensão do exercício da 

docência, nomeadamente em termos do docente além do conhecimento da disciplina a ensinar 

reconhecer a pertinência de “conhecimentos dos princípios gerais de organização e 

desenvolvimento do currículo, como os que se prendem às estratégias de ensino e às 

possibilidades que estas oferecem para a aprendizagem” (LEITE; RAMOS, 2007, p. 29). 

Nesse contexto, para além de vários sentidos para o mesmo fenômeno, vislumbra-se 

um movimento que acena para a pertinência de um lugar de caráter institucional para a 

formação didático-pedagógica, como expressão de reconhecimento por parte dos professores 

e da instituição, indicando um lugar de responsabilidade institucional, notadamente na direção 

do docente compreender a realidade institucional, a partir da sua história, legislação, estrutura 

administrativa e funções – oportunizando a socialização entre os docentes de um mesmo 

departamento e de outras áreas do conhecimento.  

No âmbito dessa compreensão, segundo Broilo (2004, 2006) e Pizzamiglio (2009), à 

formação também vem sendo atribuído um caráter inovador na reconfiguração de 

conhecimentos e práticas docentes, tendo por base a compreensão de que uma experiência 

inovadora, para além de instigar um entendimento mais ampliado sobre a utilização dos 

aparatos tecnológicos, caracteriza-se conforme Lucarelli (2007, p. 80) “por duas notas 

essenciais: a ruptura com o estilo didático habitual e o protagonismo que identifica os 

processos de gestação e desenvolvimento da prática nova”.  

Assim, a formação como lugar de inovação, conforme Pizzamiglio (2009), é 

concebida como toda tentativa de introduzir uma mudança no sistema de ensino com a 

finalidade de melhorá-lo, desafiar o docente a atuar com uma nova visão em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, conforme Broilo (2006, p. 1), uma proposta de 

formação pedagógica "requer um exercício epistemológico interdisciplinar, de modo a superar 

a fragmentação de conhecimentos, provocar mudanças substantivas nas instituições”. 

Diante do exposto é possível compreender a formação didático-pedagógica no âmbito 

de uma complexidade e multiplicidade de sentidos, seja do ponto de vista dos objetivos 

formativos, seja do ponto de vista da procura por formação. Neste caso, situando o 

movimento de procura, o sentido atribuído pelo docente está relacionado com a trajetória que 

o professor construiu.  
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Assim, se “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e 

significado” (TUAN, 1983, p. 151), consideramos que a reconfiguração de um lugar é um 

processo dinâmico, intencional, permeado por valores, na atribuição de sentidos e significados 

às experiências vividas num determinado espaço.  

Nesse caso, a compreensão do termo reconfiguração situa-se no âmbito do sentido 

atribuído por Magalhães e Stoer (2006, p. 20) quando afirmam que “‘reconfigurações’ é uma 

palavra que não é possível encontrar no dicionário. Contudo, o prefixo ‘re’ induz no sentido 

de que a configuração pode ser pensada de uma forma nova, permitindo assim uma nova 

disposição, uma nova forma”. 

Nesse quadro, consideramos que a participação em ações de formação continuada 

didático-pedagógica pode contribuir na reconfiguração de um lugar de legitimação ou não da 

formação didático-pedagógica na docência universitária. Conforme Cunha (2009, p. 54), um 

lugar  

representa a ocupação do espaço pelas pessoas que lhe atribuem significado 

e legitimam sua condição, uma vez que os lugares são preenchidos por 

subjetividades. [...] então, é o espaço preenchido, não desordenamente, mas a 

partir dos significados de quem o ocupa. 

 
 

O movimento de ausente ao indicativo de um lugar dessa formação na docência do 

Ensino Superior leva a considerar que sentidos estão dando sustentação a tal lugar, no âmbito 

da oferta e da procura, principalmente no que diz respeito à sistemática de ações de formação 

continuada didático-pedagógica de ordem institucional. 

Nessa perspectiva, buscando contextualizar uma experiência institucional, passaremos 

a tratar de um movimento de emergência de ações de formação continuada didático-

pedagógica no âmbito da UFPE. 

 

2.4 Um movimento de emergência de ações de formação didático-pedagógica na UFPE: 

de ações isoladas à institucionalização do NUFOPE 

 

Em decorrência de inúmeras transformações ocorridas desde o final do século 

passado, conforme já mencionado, uma atenção à formação docente para o Ensino Superior 

vem assumindo um espaço no âmbito das IES. Em sintonia com esse movimento a 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE tem possibilitado ao seu quadro docente ações 

de formação continuada didático-pedagógica. 
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Nesse cenário, a UFPE vem, através da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos 

(PROACAD), desenvolvendo ações de formação didático-pedagógica para o seu quadro 

docente, incluindo, conforme aponta Veiga (2012), além das ações de formação em tela, 

outras ações que buscam a valorização docente e a qualidade do ensino, a exemplo do Pró-

Ensino que diz respeito ao financiamento de projetos para o desenvolvimento do ensino. 

Tendo como ponto de partida o objetivo de atender à convocação da UNESCO (1998), 

relativa a dar atenção à questão de ordem didático-pedagógica, a PROACAD convocou 

professoras do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE) do Centro de 

Educação (CE) para elaboração de uma proposta de Curso de Atualização Didático-

Pedagógica, na direção de rever os conceitos e as práticas na perspectiva de considerar, entre 

outros aspectos, “a importância dos avanços tecnológicos, mas que, ao mesmo tempo, 

contribuam na superação da lógica da racionalidade técnica” (UFPE, 2000, p. 3). 

Nesse quadro, a UFPE desde 2000 vem ofertando ações desta ordem. Inicialmente, no 

período de 2000 a 2005, as ações foram realizadas no Campus Joaquim Amazonas (Campus 

Recife), no âmbito do Projeto de Atualização Didático-Pedagógica. O Curso de Atualização 

Didático-Pedagógica para Professores da UFPE tinha como propósito “contribuir no processo 

de formação continuada de seus professores, objetivando possibilitar uma reflexão de 

natureza didático-pedagógica acerca do fazer pedagógico docente no contexto da sala de aula 

do Ensino Superior” (UFPE, 2000, p. 2). 

Esse Curso buscava através de uma reflexão conjunta de socialização de saberes 

condições e meios para a revisão de concepções e práticas docentes, considerando a 

complexidade da docência e a atual conjuntura da universidade. Para tanto, teve como 

objetivos: 

 

Contribuir para a construção de uma docência teórico-prática sólida no 

âmbito do ensino superior na universidade; 

Estimular um processo permanente de exercício crítico de revisão da prática 

docente; 

Refletir sobre o que se constitui como uma prática pedagógica docente, seus 

pressupostos, relações, dimensões, formas de sistematização e organização; 

Desenvolver experiências práticas com apoio de técnicas e recursos diversos, 

articulando o conhecimento historicamente acumulado e as experiências dos 

docentes, exercitando um processo de avaliação coletiva (UFPE, 2000, p. 5). 

 

 

Apesar de esses objetivos ratificarem a necessidade de superar a lógica da 

racionalidade técnica, tratando de questões mais abrangentes referentes à docência, foram 
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traçados para um tempo curto de Curso. Conforme sua proposta, a iniciativa não tinha 

pretensão de ser exaustivo, era o início de um processo formativo que poderia apresentar 

novos desdobramentos “em função da necessidade do aprofundamento das temáticas por ele 

tratadas, e de outras que porventura sejam do interesse coletivo dos docentes” (UFPE, 2000, 

p. 2). 

Assim, o início desse processo teve uma carga horária de 20 horas distribuídas entre 

três temáticas e seus conteúdos correspondentes: 

1) O saber pedagógico docente (6 horas-aula)  

 Saber pedagógico docente na transição de paradigmas; 

 Sala de aula – espaço de materialização/ reconstrução de concepções; 

2) Processo de construção do conhecimento (4 horas-aula) 

 Relações: sujeito-objeto/ teoria-prática/ forma-conteúdo;  

3) A organização do trabalho pedagógico docente (10 horas-aula) 

 Multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem; 

 Planejamento/avaliação do ensino-aprendizagem; 

 Objetivos educacionais/ ensino; conteúdos/ metodologia; 

situações didáticas; recursos auxiliares; tecnologia da 

comunicação e informação. 

 Critérios e instrumentos de avaliação (UFPE, 2000, p. 6). 

 
 

Acrescenta-se ainda que a realização do Curso se dava no Centro de Educação, e 

apesar de ser aberto aos professores da UFPE, tinha apenas a capacidade de 20 vagas por 

turma. 

Diante das temáticas podemos inferir que essa ação de formação continuada 

considerava duas dimensões dentre as apontadas por Pachane (2003), a didático e sócio-

política. Dessas é predominante uma atenção com a primeira, como bem demonstra a terceira 

temática, pois considera o aspecto prático do fazer docente, enquanto que questões que situam 

a docência num contexto mais amplo de sua ação eram tidas mais como um processo 

introdutório do professor sobre essas questões. 

Destaca-se ainda um descompasso entre os objetivos e a carga horária total. É 

relevante considerar um posicionamento de Melo e Cordeiro (2008) quando registram que a 

concepção da equipe pedagógica nessa ocasião foi tomada por uma atitude estratégica, em 

que aceitaram desenvolver essa ação conforme solicitado, uma vez que uma carga horária 

ampliada não seria bem vista aos olhos dos professores. De todo modo, dada sua brevidade o 

Projeto inicial da UFPE é identificado por Veiga (2012, p. 26) “com uma concepção 

instrumental e de receituário”. 

No entanto, no primeiro ano de atuação esse Projeto já apontava indícios de um 

progressivo reconhecimento por parte dos professores, com a participação efetiva de 120 
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professores dos diversos Departamentos da universidade no período de 2000 a 2005 (UFPE, 

2008).  

No ano de 2005, esse processo de formação conforme Melo e Cordeiro (2008, p. 37) 

incluiu também um Ciclo de Debates para os professores da UFPE (CE/ Pós-Graduação em 

Educação), o qual foi legitimado pelos professores “como um processo de formação que vem 

obtendo êxito desde a sua criação, particularizado nesse contexto”. Nesse contexto, nas 

primeiras avaliações realizadas junto aos professores que participaram do Curso de 

Atualização Didático-Pedagógica, acerca do trabalho desenvolvido foi ratificada a 

necessidade da ampliação das atividades e de condições que possibilitassem um 

acompanhamento mais sistemático (UFPE, 2008). 

Ainda vale ressaltar que no decorrer desse período, em 2002, uma solicitação de 

intervenção encaminhada à equipe responsável pela formação pelo Diretor do Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza – CCEN, também indicava esse progressivo reconhecimento. 

Essa demanda, na ocasião, apontava a necessidade de uma proposta formativa que auxiliasse 

os docentes a superarem as dificuldades referentes ao fazer docente no que diz respeito à 

interação entre os docentes e os discentes; e a clareza na exposição das ideias. Pois, o alto 

índice de reprovação dos alunos era interpretado como uma lacuna formativa dos docentes. 

Para além de uma intervenção didático-pedagógica conjunta entre os dois centros acadêmicos, 

o CCEN e o CE, o pré-projeto se situava dentro de uma perspectiva de tornar o CE referência 

a todo processo de formação didático-pedagógica na UFPE (NUFOPE, 2002). 

No período entre 2005 e 2007, o Projeto do Curso de Atualização Didático-

Pedagógica passou a integrar o Programa de Formação Continuada, junto ao programa de 

definição do Projeto Político Pedagógico da instituição, uma iniciativa da PROACAD que 

ampliou a sua área de atuação para o Centro Acadêmico de Caruaru (CAA) e para o Centro 

Acadêmico de Vitória (CAV), e também a dinâmica temporal das ações. 

Esse movimento de ampliação das ações de formação continuada didático-pedagógica 

na UFPE foi justificado segundo Melo e Cordeiro (2008, p. 38) “pela necessidade de dar 

maior solidez e aprofundamento a esse processo formativo, objetivando possibilitar uma 

reflexão sistemática, contínua, estimuladora e uma troca coletiva acerca do fazer pedagógico 

no contexto da prática social”. Nesse sentido, no ano de 2007 o Curso passa a ser organizado 

com aproximadamente 54 horas distribuídas em dois módulos, o primeiro com 21 horas e o 

segundo com 34 horas, uma atenção a esse último é importante na medida em que expressa a 

ampliação dessas ações na UFPE. 
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O segundo módulo, semipresencial, era subdividido em 4 momentos, e organizado de 

modo que os professores avaliem e reorganizem as suas práticas, por meio de um processo de 

produção de conhecimento individual e coletivo: primeiramente havia a realização de um 

Seminário Temático, que considerava o interesse dos professores no aprofundamento de uma 

temática. Em seu primeiro ano a escolha foi o tema “Processo avaliativo da aprendizagem na 

docência universitária”. Logo após, os professores eram reunidos para aprofundar questões 

ligadas à própria prática e para orientação das atividades de campo a serem realizadas no 

segundo momento, no qual os professores voltam às suas respectivas salas de aula, escolhem 

uma unidade de trabalho, registram suas aprendizagens, de modo sistematizado e individual, 

destacando suas dificuldades e alternativas para a superação das mesmas, tendo como 

instrumento de avaliação da prática docente o portfólio. 

Com tal material em mãos, os professores voltavam ao Centro de Educação para uma 

socialização e teorização das sínteses; essa atividade era realizada em grupos por 

aproximação da natureza do problema identificado no campo de atuação, momento onde 

também eram disponibilizados textos de apoio para que os professores teorizassem sobre suas 

práticas. Em seguida era construído um Pôster coletivo, movimento de retorno às suas 

unidades acadêmicas para se reunirem na construção da atividade. Nesse último momento, era 

organizada uma exposição aberta à comunidade acadêmica para os professores apresentarem 

suas produções, as quais representavam uma síntese do conhecimento produzido 

coletivamente (MELO; CORDEIRO, 2008). 

Diante dessa explanação destacamos o sentido da indagação da pedagogia apontado 

por Vieira (2005, 2009) em que o professor aprende através da pesquisa no ensino, o 

professor como pesquisador da sua ação. Talvez isso explique a colocação de um professor-

cursista naquela ocasião, de que “foi muito interessante descobrir que eu realmente queria ser 

professor [...], e isso se completa realmente com o trabalho de pesquisa, a pesquisa ajuda a 

ensinar”
2
. 

Esse depoimento faz parte de um registro institucional extraído de um vídeo que teve 

por objetivo lançar um olhar sobre esse Programa. Nesse vídeo, destacam-se indícios de que 

as ações de formação continuada didático-pedagógica na UFPE passariam por mais um 

processo de reestruturação, inclusive, com registros que ressaltam a pertinência de uma 

atenção por parte da instituição com a formação de seus professores e revelam o sentido 

                                                           
2
 “Olhares sobre a Atualização Pedagógica de Professores Universitários” (vídeo). 
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atribuído por professores-cursistas à experiência formativa daquele momento mencionando o 

para quê da formação didático-pedagógica, como: 

A ideia é criar um campus novo, onde seja possível experimentar 

uma nova didática, daí esse curso é muito importante porque abre 

um espaço de reflexão, abre um espaço de troca de experiência, e 

abre também um espaço que a gente possa discuti com os nossos 

colegas as principais questões que emergem na sala de aula, quais 

são as nossas alternativas, quais são os nossos métodos. 

É sempre importante melhorar as formas como se transmite o 

conhecimento. O principal objetivo de um curso desse é essa 

constante melhoria. Ninguém tem uma fórmula que se perpetue essa 

é a maneira de ensinar ou essa é a maneira de aprender. 

O curso de didática é uma complementação ele traz algo que o 

professor no seu dia a dia começa a esquecer, começa a leciona de 

uma forma mecânica e esquece de refletir sobre as suas atitudes em 

sala de aula.  

 

Nesse quadro, é evidenciado um olhar sobre o Curso de Atualização Continuada 

Didático-pedagógica revelando que estava focado em questões que permitissem mudanças no 

exercício da docência. 

No que se refere ao processo de desenvolvimento do Programa de Formação 

Continuada, sob a coordenação da PROACAD, foi organizada uma Comissão com um 

professor representante de cada Centro da UFPE, a fim de discutir/deliberar e acompanhar as 

atividades deste Programa. Dessa rede mais ampliada de discussão, de apontamentos 

positivos do desenvolvimento desse Programa e da pertinência de institucionalização de uma 

política de formação foi sendo gestado o processo de materialização do Núcleo de Formação 

Continuada Didático-Pedagógica – NUFOPE (MELO; CORDEIRO, 2008; UFPE, 2008).  

Nesse contexto, em setembro de 2008 foi instituído o NUFOPE numa solenidade que 

contou com a participação da comunidade acadêmica, iniciando-se uma transição de ações de 

formação continuada didático-pedagógica esporádica para um processo mais sistemático, 

como resultado de uma necessidade de ampliar, dar maior consistência e aprofundamento ao 

processo de formação, “focando a docência na dimensão do exercício profissional como 

objeto de investigação e de intervenção” (UFPE, 2008, p. 6). 

Nesse processo de institucionalização poucas alterações ocorreram na forma de 

administrar, permaneceu a ação conjunta entre a PROACAD e um total de 7 docentes; desses, 

6 do campus Recife e 1 do CAA, contando com o apoio com 2 monitoras. E no que diz 

respeito aos pressupostos teórico-metodológicos, as ações de formação continuada didático-
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pedagógica passaram por um processo de reorganização que assume como princípio a 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, e a “docência como principal articuladora 

desta relação, no sentido de contribuir para a construção de uma docência teórico-prática 

emancipatória na Universidade” (UFPE, 2008, p. 15). Nesse sentido, o Núcleo pautou como 

objetivos:  

. Promover cursos de atualização didático-pedagógica para professores; 

. Delinear o perfil do professor da UFPE, através de pesquisa; investigar a 

prática didático-pedagógica do professor da UFPE;  

. Estimular um processo permanente de exercício crítico de revisão da 

prática docente; 

. Possibilitar a construção de saberes necessários ao exercício profissional 

docente, de modo independente e autônomo;  

. Subsidiar a compreensão dos elementos constitutivos e pressupostos da 

prática pedagógica docente;  

. Apoiar a construção de experiências didático-pedagógicas inovadoras; 

. Contribuir com a produção acadêmica acerca da docência universitária; 

. Avaliar os desdobramentos de ações desenvolvidas pelo Núcleo; 

. Subsidiar o processo de avaliação individual e coletiva da prática docente 

(UFPE, 2008, p. 15). 

 

Tais objetivos apontam que o NUFOPE caracteriza-se como um espaço institucional 

que vem assumir uma responsabilidade maior em relação às primeiras ações. Atualmente 

além de congregar o Curso de Atualização Didático-Pedagógica tem desenvolvido pesquisa, 

seminários, cursos presenciais e semipresenciais no campo da educação a distância, como 

também acerca do uso de tecnologias na educação, rodas de conversa e sessões de estudo – 

que mais adiante serão caracterizadas. 

Diante do exposto é possível afirmar que a emergência de ações de formação didático-

pedagógica na UFPE e os desdobramentos que culminaram com a institucionalização do 

NUFOPE apontam que a formação didático-pedagógica tem sua relevância como política 

institucional. Nesse quadro, ratificamos a pertinência de caracterizar contributos do NUFOPE 

no processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a formação didático-pedagógica, 

dado tanto o histórico da sua reconfiguração de ação isolada para uma sistemática de caráter 

institucional como o seu propósito de fazer da formação didático-pedagógica objeto de 

investigação e intervenção. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Para dar a conhecer o percurso realizado buscamos nessa seção apresentar a orientação 

teórico-metodológica que norteou a pesquisa, no que diz respeito à sua pertinência para dar 

conta do objetivado neste estudo, através dos procedimentos e instrumentos de recolha e 

análise dos dados. 

Com o propósito de caracterizar contributos de ações do NUFOPE no processo de 

reconfiguração de um lugar/sentido para a formação didático-pedagógica, e considerando as 

orientações de Minayo (2004), optamos por um percurso que levasse em consideração o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 

que as pessoas conferem às suas experiências. Nesse sentido, a voz dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa foi um elemento privilegiado no caminho percorrido – no âmbito da compreensão do 

alerta feito por Duarte (2004, p. 219) de que “muito do que nos é dito é profundamente 

subjetivo, pois trata-se do modo como aquele sujeito observa, vivencia e analisa seu tempo 

histórico, seu momento”.  

Nessa perspectiva, tendo em conta as etapas de desenvolvimento da pesquisa 

apontadas por Minayo (2004), tal opção foi sendo consolidada ao longo da investigação, em 

termos do delineamento na fase exploratória, da confirmação na etapa de trabalho de campo 

e da ratificação na etapa de tratamento e análise dos dados. No que se refere à fase 

exploratória, que consistiu na construção do projeto e procedimentos para entrada no campo, 

ressaltamos os contributos da disciplina Seminários de Metodologia da Pesquisa Educacional 

– principalmente a sistemática de apresentação do resumo do projeto de pesquisa e posterior 

debate, através de uma dinâmica de apreciação coletiva, que reafirmou a pertinência do 

caminho delineado. 

Na etapa de trabalho de campo nos aproximamos do campo objeto de nossa atenção 

para o levantamento de informações, no sentido de estabelecer uma interação com os sujeitos 

através da aplicação do questionário e realização da entrevista. Nesse quadro, construímos um 

acervo de dados empíricos que nos permitiu seguir para a etapa de tratamento e análise dos 

dados onde, tomando como referência Vala (1989), Bardin (1997) e Moraes (1999), elegemos 

eixos temáticos para dar conta da análise do conteúdo.  

Objetivando detalhar a etapa de trabalho de campo passamos a tratar da escolha do 

campo empírico e dos sujeitos participantes da investigação, os procedimentos e os 

instrumentos de recolha e análise dos dados que possibilitaram dar conta do propósito da 

pesquisa. 
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3.1 O NUFOPE como um espaço de formação didático-pedagógica na UFPE  

 

Tendo em conta o propósito deste estudo e compreendendo que o campo de pesquisa é 

um “o recorte espacial que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do recorte 

teórico correspondente ao objeto de investigação” (MINAYO, 2004, p. 105), elegemos como 

campo o NUFOPE em razão do estatuto que ocupa na UFPE – no âmbito de uma política de 

atenção a questões da docência na universidade em geral e da formação continuada didático-

pedagógica em particular. E passamos a caracterizá-lo a partir da sua proposta, na direção de 

evidenciar sua representatividade na UFPE. 

Conforme já mencionado, a emergência de ações de formação continuada didático-

pedagógica vem na esteira de uma reconceitualização da docência no Ensino Superior, entre 

outros através de um movimento de oferta e busca de ações de formação desta ordem. No 

caso do NUFOPE, relembrando o anteriormente explicitado, a sua institucionalização veio em 

decorrência de avaliações que, ratificando a importância da formação didático-pedagógica, 

apontavam para a pertinência de criação de um espaço institucional que tanto ofertasse ações 

sistemáticas como desenvolvesse estudos, pesquisas e produção acadêmica sobre a docência 

na universidade (UFPE, 2008). 

Nesse sentido, o NUFOPE foi instituído no propósito de ampliar, dar uma maior 

consistência e um aprofundamento na atenção à questão da formação didático-pedagógica na 

UFPE, em termos do que Bordas (2005, p. 6) denomina de longevidade no que diz respeito a 

estar “garantida pela continuidade de uma política institucional”. O que vem impulsionando 

essa atenção, conforme a proposta do NUFOPE, é a necessidade de oportunizar aos docentes 

da UFPE “uma formação pedagógica que os estimule a participar de um processo de 

desenvolvimento pessoal e técnico-profissional-político, em face das demandas internas 

institucionais de melhoria do magistério superior e das exigências externas legais” (UFPE, 

2008, p. 6). 

Tal necessidade, situada na perspectiva de superar a lógica da racionalidade técnica, 

resguarda o que Bordas (2005) aponta como desafio enfrentado pelo docente diante das novas 

reconfigurações do ensinar e aprender no Ensino Superior – principalmente no que diz 

respeito à condição de ser um profissional professor ou um professor profissional, em termos 

de se reconhecer como profissional da docência. 

Para conhecer as ações de formação continuada didático-pedagógica do NUFOPE, 

buscamos nos meses de março e abril/2013 junto à coordenação e à equipe de apoio 
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administrativo realizar, através da documentação que faz parte da memória do Núcleo, um 

levantamento de dados quantitativos em relação aos seguintes pontos: 

. ações de formação continuada didático-pedagógica que o NUFOPE ofertou no período de 

2008 a 2012; 

. turmas ofertadas relativas ao curso de atualização didático-pedagógica pelo NUFOPE; 

. docentes por centro/área que participaram de ações de formação didático-pedagógica; 

. docentes que concluíram o Curso de Atualização Didático-Pedagógica do NUFOPE; 

. docentes que participaram do Curso de atualização antes da institucionalização do NUFOPE 

e voltaram para concluir o 2º Módulo; 

. docentes que concluíram o Curso e vêm participando de outras ações do NUFOPE, tanto os 

que fizeram o curso antes da institucionalização como os que fizeram depois. 

Além dos arquivos disponibilizados pela coordenação e equipe de apoio, também 

buscamos no site da UFPE Relatórios de Avaliação Interna que dissessem respeito ao 

NUFOPE. 

Inicialmente, esse levantamento permitiu visualizar a ampliação da atuação desse 

Núcleo em termos de possibilitar uma diversidade de ações ao quadro docente da UFPE, e de 

quantitativo de docentes que têm participado dessas ações. No quadro a seguir estão 

relacionadas às ações realizadas pelo NUFOPE no período 2008 a 2012, bem como o 

quantitativo de cursistas que participaram. 

 

 



    64 

Quadro 2 – Ações desenvolvidas pelo NUFOPE no período de 2008 a 2012 

Período Cursos de Atualização 

Didático-Pedagógica 
Curso de 

Introdução à 

Educação a 

Distância 

Curso de 

Integração das 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

Curso de Uso da 

Tecnologia na 

Educação 

Eventos (Seminários Temáticos – ST; Palestras – P; 

Rodadas de Conversas – RC) 

Turmas 

M1 

Cursistas Turmas 

M2 

Cursistas Turmas Cursistas Turmas Cursistas Turmas Cursistas Seminário 

Temático 

Cursistas 

 

Palestra Cursistas Rodadas 

de 

Conversa 

Cursistas 

2008 02 40 02 31 - - - - - - 01 209
3
   - - 

2009 06 84 07 71 01 15 - - - - - - - - - - 

2010 06 118 04 19 02 14 - - - - 01 54 - - 03 +/-75
4
 

2011 - - 06 63 - - 01 14 03 51 01 105 01 13 03 19 

2012 04 54 05 34 - - 01 15 - - 01 43 - - - - 

Total 18 296 25 218 03 29 02 29 03 51 04 +/-411 01 13 06 +/-94 

Fonte: NUFOPE (Quadro síntese, 2008 – 2012; UFPE, 2013). 

                                                           
3
 Conforme documentações disponíveis no NUFOPE o seminário “Desafios da Docência Universitária nos Tempos Atuais”, o quantitativo de 209 congrega cursistas, 

formadores e estudantes da UFPE. 
4
 Foram realizadas 03 (três) Rodadas, com a participação, em torno de 25 (vinte e cinco) professores, em cada sessão. 
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Esse quadro permite observar que a ampliação da atuação do NUFOPE se dá pela 

oferta e procura de ações de formação continuada didático-pedagógica. No que diz respeito à 

oferta, observa-se uma sistemática da oferta de turmas no âmbito do Curso de Atualização 

Didático-Pedagógica. Em relação ao projeto inicial, considerando o intervalo de 5 anos, o 

Núcleo já ultrapassou quase o dobro com o representativo de 218 docentes que concluíram o 

curso. Nesse quadro de docentes, vale acrescentar que o Núcleo vem congregando cursistas 

que haviam feito o curso de atualização antes da institucionalização, que retornam para 

concluir o módulo 2. Este fato permite evidenciar que o NUFOPE como espaço de formação 

vem afetando as pessoas de modo que as mesmas têm ratificado a pertinência desse espaço, 

como um processo nos termos do que Novelli (2012, p. 43) considera “que tenderia a seguir 

em escala ascendente, [...] se transformar gradativamente em lugar de formação”. 

Observa-se também que o período de transição de ações pontuais para uma sistemática 

de ações não se deu de forma automática; a oferta em 2008 ainda se direcionava apenas para o 

curso em tela, sendo a partir de 2009 um investimento ampliado às demais ações, e uma 

concentração principalmente no ano de 2011. Tal observação indica que resultante de uma 

pretensão anunciada na primeira proposta (UFPE, 2000) e requerida nas primeiras avaliações, 

o Núcleo vem se firmando como espaço de formação. 

Ainda é possível destacar o fato de que as ações quando organizadas em módulos e 

com um maior número de turmas, existe uma tendência de uma participação maior por parte 

dos docentes, tendo como destaque o Curso de Atualização Didático-Pedagógica, seguido dos 

seminários temáticos, palestras, rodadas de conversa, e ações relacionadas ao uso da 

tecnologia na educação e educação a distância. 

Cabe registrar que cada ação tem suas particularidades, em termos de objetivos, 

conteúdos e estrutura, o que pode influenciar na participação dos docentes, como também que 

a participação efetiva depende das condições que o docente encontra na instituição, pois 

existem, conforme Castro (2006), alguns desafios para a assunção da formação didático-

pedagógica, como a compreensão da docência como atividade secundária, a escassez de 

tempo e a falta de sensibilização para com as questões do ensino. 

No que diz respeito aos cursos que tratam das tecnologias da informação na educação, 

o Curso de Introdução à Educação a Distância, o Curso de Integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação - que são organizados num único módulo - e o Curso O Uso da 

Tecnologia na Educação: apresentações, ambientes virtuais e redes sociais, até o momento 

têm agregado por volta de 14 e 15 cursistas no período de 2009 a 2012. E com a organização 

do Curso de “O Uso da Tecnologia na Educação: apresentações, ambientes virtuais e redes 
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sociais”, em três módulos, percebe-se um salto quantitativo para 51 cursistas, uma alteração 

significativa na frequência de participação, uma vez que especificamente esse curso foi 

organizado em módulos.  

Nota-se que a estratégia utilizada pelo NUFOPE de ampliar os módulos contribuiu 

para que os docentes participem com mais frequência da formação, e ratifica a pertinência de 

ofertar ações de formação continuada didático-pedagógica que facilitem a participação e a 

aprendizagem do docente, conforme defendem Mallmann (2005), Gustsack e Arriada (2006). 

Além dessas questões, o fato do NUFOPE possibilitar que os cursistas se deparem com os 

assuntos referentes às novas demandas do campo da tecnologia indica a sua própria 

atualização em relação ao contexto atual em espaços ou ambientes virtuais, conforme Masetto 

(2003c), que vêm se configurando em outros ambientes de aprendizagem. 

Em relação às ações enquadradas nos eventos realizados pelo NUFOPE, encontram-se 

os Seminários Temáticos que desde 2008 vêm se caracterizando como a introdução do 

cursista no Curso de Atualização Didático-Pedagógica, pois vêm abrindo esse Curso de modo 

a contar com a participação dos cursistas, como também da comunidade acadêmica. A 

realização dessas atividades tem contado com a colaboração de docentes do próprio Núcleo e 

do Centro de Educação, e de convidados. Trata-se de uma ação que “se configura como 

resposta à necessidade de aprofundar o debate acerca das especificidades da docência no 

ensino superior universitário [...]. Isso face às demandas internas institucionais de melhoria do 

Magistério Superior” (CORDEIRO; RAMOS, 2012, p. 1543). 

Nesse sentido, os seminários vêm abordando temáticas pertinentes e atuais que 

possam corresponder a necessidades de docentes que buscam ações de formação continuada 

didático-pedagógica, inseridas no debate acadêmico de modo geral, conforme abaixo 

relacionadas. 

. Em setembro/2008 foi realizado o 1º Seminário Temático – “Desafios da Docência 

Universitária nos Tempos Atuais”; 

. Em setembro/2010 foi realizado o 2º Seminário Temático – “Desafios do Desenvolvimento 

Brasileiro e a Função Social da Universidade”; 

. Em abril/2011 foi realizado o 3º Seminário Temático – “Uno e Diverso na Docência 

Universitária: Desafios e (Re) Configurações”; 

. Em maio/2012 foi realizado o 4º Seminário Temático – “Qualidade de Vida e Docência 

Universitária”. 

. E ainda em novembro/2011 a palestra sobre “Aprendizagem Baseada na Resolução de 

Problemas”. 
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Essa ordem de eventos ratifica a sistemática de oferta de ações de formação, e o 

exposto pela proposta do NUFOPE de se constituir espaço de investigação e de intervenção 

sobre a docência do Ensino Superior. Isto talvez explique a pertinência dos Seminários 

Temáticos apontada na Autoavaliação Institucional, em termos de serem “pautados a partir de 

temática relevantes que envolvem a docência universitária e têm sido marcados pela presença 

de professores convidados com grande experiência na área, além de serem atividades abertas 

a toda comunidade acadêmica” (UFPE, 2012, p. 37). 

Em consonância com as demandas sociais que emergem no contexto contemporâneo, 

a proposta ressalta que o Núcleo objetiva “possibilitar uma reflexão mais sistemática, 

estimular a troca coletiva acerca do fazer pedagógico, no contexto da prática social 

pedagógica institucional mais ampla e de sala de aula” (UFPE, 2012, p. 10). Nesse quadro, 

referenciando-se em Bazzo (2007), é possível afirmar que essa proposta se aproxima de um 

modelo formativo participativo, em termos de ser sensível às questões relacionadas com a 

interação entre os docentes. 

A proposta do NUFOPE considera a dimensão institucional e pessoal na medida em 

que assume uma concepção de formação centrada na profissionalização docente, voltada para 

o acompanhamento, a compreensão e a autonomia da prática. Nessa perspectiva, a proposta se 

encontra em sintonia com o debate que reconhece o docente como sujeito principal da 

formação. 

Vale destacar que a proposta considera os desafios para a profissionalização docente 

no Ensino Superior, a exemplo do que vem sendo apontado por Maués (2010) acerca da 

questão da precarização do trabalho docente mediante os impactos das exigências externas 

que vêm pautando-se numa perspectiva de regulação e avaliação produtivista. Conforme a 

proposta, demarca um perfil profissional voltado para o ensino, e outro para a pesquisa, bem 

como o privilégio dos saberes especializados e da pesquisa da área em detrimento dos saberes 

pedagógicos. 

Na perspectiva de enfrentar tais desafios a proposta é sustentada por pressupostos que 

apontam na direção da compreensão de Cunha e Broilo (2008, p. 31) de que “os saberes 

constitutivos da profissão docente implicam consciência, compreensão e conhecimento. [...] 

só assim pode estabelecer a reflexividade e, com ela, uma perspectiva mais emancipatória da 

profissão”, ao ratificar a necessidade de contribuir para que o docente torne-se um competente 

profissional, intelectual, técnico-político, e gestor do seu processo de aprendizagem, do aluno 

e do currículo (UFPE, 2008). 
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Desde 2010, mediante a aprovação do Conselho Departamental do Centro de 

Educação, o NUFOPE vem se colocando “como elemento articulador, organizador e 

sistematizador de discussões realizadas pelo conjunto de professores do CE, acerca da prática 

pedagógica docente no contexto da Universidade” (UFPE, 2013, p. 5). E ainda acrescenta-se 

um diferencial referente à organização do NUFOPE, em termos das suas ações serem 

encaminhadas de forma colegiada pelos docentes formadores, com uma estreita relação com 

um ambiente institucional propício em termos de incentivo, acompanhamento e reavaliação 

das ações, que desde início tem contribuído para que o Núcleo se legitime como espaço 

institucional de formação. 

Diante dessas colocações se faz necessária uma retomada à principal atividade do 

NUFOPE, conforme exposto na sua proposta, o Curso de Atualização Didático-Pedagógica, 

por compreender que o mesmo merece uma atenção particular no que diz respeito à sua 

estrutura teórico-metodológica. Essa ação vem congregando uma carga horária de 45 horas 

divididas em dois módulos – conforme está apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Organização do Curso de Atualização Didático-Pedagógica do NUFOPE 
Primeiro módulo - “Iniciação à formação continuada” (presencial) 

Atividades realizadas  Carga horária (24h)/ Realização Objetivo  

. Reflexão teórica acerca dos saberes 

e da identidade do professor 

universitário; 

. Contextualização das práticas 

pedagógicas; 

3 horas de simpósio aberto à 

comunidade acadêmica da UFPE e 

Curso de Atualização Didático-

Pedagógica, com 21 horas. 

Estimular no professor a 

compreensão da globalidade e 

das particularidades das 

relações entre universidade e 

sociedade. 

Segundo módulo - “Formação continuada semipresencial” 

Atividades realizadas Carga horária (21h)/ Realização Objetivo  

Orientação da atividade de 

observação/reflexão em situação de 

aula. 

4 horas de orientação (presencial) Estimular no professor a 

compreensão da globalidade e 

das particularidades das 

relações entre universidade e 

sociedade, principalmente no 

que se refere à docência, 

ensino-aprendizagem, 

planejamento e avaliação. 

O professor-formando realiza o 

registro de aprendizagens realizadas 

no seu campo de atuação (sala de 

aula), num diário de campo.  

4 horas de atividades realizadas em 

campo; 

Plenária para socialização da 

experiência e aprofundamento da 

temática “Fundamentos da docência 

universitária e sua organização”.  

4 horas para socialização e 

aprofundamento (presencial) 

 

Continuação do registro de 

aprendizagens realizadas no seu 

campo de atuação (sala de aula), num 

diário de campo.  

5 horas de atividades realizadas em 

campo; 

Produção e socialização do texto 

reflexivo final. 

4 horas para a elaboração de texto 

escrito descritivo e analítico 

considerando a primeira 

sistematização acrescida da 

contribuição do grupo.  

Fonte: Proposta do NUFOPE (UFPE, 2008) e Orientações para o Módulo 2 2012.1 (NUFOPE, 2012). 
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A realização desse Curso geralmente ocorre com o módulo 1 num semestre, seguido 

do módulo 2 no semestre seguinte. Devido à constância de encontro, debate e reflexões 

sistemáticas, a carga horária de 45 horas se distancia de ações pontuais, principalmente 

porque a organização do curso possibilita uma participação mais efetiva, em termos de 

propiciar diferentes momentos aos docentes cursistas no processo de debate e de reflexão 

sobre a própria prática. 

Vale acrescentar que seu caráter interventivo também se dá em ações realizadas 

internamente, ratificado por ações de pesquisa e estudos sobre a docência no Ensino Superior. 

Para tanto, tem envolvido não apenas os docentes integrantes, mas também bolsistas de 

Iniciação Científica. O exemplo disso é a atividade de pesquisa desenvolvida no período de 

2009 a 2012, a qual tinha por projeto intitulado: “Profissionalidade docente na relação 

formação e prática didático-pedagógica universitária”.  

Em 2011 foi instalado o Grupo de pesquisa NUFOPE, devidamente registrado no 

Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), com as seguintes Linhas de Pesquisa: Docência Universitária, Inovação 

Pedagógica e Identidade, Formação e Profissionalização Docente.  

Desde 2008, o NUFOPE vem realizando Sessões de Estudos relacionadas às temáticas 

ordinárias e emergentes das demais atividades desenvolvidas pelo Núcleo (UFPE, 2013). 

Inclusive, é importante destacar que atualmente o Núcleo conta com a colaboração de 8 

docentes, destes 4 atuam desde a implantação do espaço, e, além da equipe de apoio (2 

bolsistas), conta com mais 4 bolsistas de iniciação científica. 

Nesse quadro, acreditamos que devido a uma efetiva atuação na oferta de ações de 

formação continuada didático-pedagógica, o NUFOPE vem adquirido uma visibilidade, 

principalmente quando de forma sistemática os seus membros socializam, através de estudos, 

contribuições desse espaço expressas nas 25 publicações científicas que foram objeto de 

apresentação em 17 eventos científicos no contexto nacional e internacional. Ainda é de 

relembrar o fato desse Núcleo ser reconhecido em pesquisa desenvolvida em âmbito nacional 

(VEIGA, 2012), como representativo em termos de programa de desenvolvimento 

profissional docente universitário em geral e de oferta de ações de formação continuada 

didático-pedagógica em particular. 

Diante dessas colocações reafirmamos a pertinência da escolha desse Núcleo como 

campo de pesquisa, em razão da sua representatividade na UFPE e pela sistemática de oferta 

de ações de formação continuada didático-pedagógica. 
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3.2 Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa  

 

Tendo em conta o objetivo do estudo e como suporte à concepção de lugar como 

resultando de atribuição de sentidos e significados, consideramos pertinente escutar os 

docentes uma vez que “os lugares são explicitados pelos interlocutores na medida em que 

expressam os significados da experiência de formação que viveram nos espaços e ao 

perceberem a legitimidade dessa construção” (CUNHA, 2010, p. 56-57). 

Para tanto, elegemos como participantes dessa pesquisa docentes da UFPE que 

concluíram o Curso de Formação Continuada Didático-Pedagógica ofertado pelo NUFOPE. 

Essa escolha deu-se em razão de se considerar a legitimidade destes sujeitos para depor sobre 

a experiência formativa, dada a especificidade do referido Curso e o fato de ser a ação mais 

sistemática deste Núcleo. 

Também elegemos como participantes dessa pesquisa docentes que atuam no 

NUFOPE como formadores, pela legitimidade que têm para tratar tanto da atuação deste 

Núcleo como da experiência formativa como mediadores do processo.  

Considerando que o Campus Recife é o que congrega o maior número de centros 

acadêmicos, optamos por eleger como sujeitos apenas professores deste Campus. E para 

evitar saturação, só convocamos docentes do CTG que na pesquisa realizada no TCC tinham 

apenas respondido o questionário. 

No levantamento realizado para identificação dos docentes do Campus Recife que 

concluíram o Curso de Atualização Didático-Pedagógica no período de 2008 a 2012, a partir 

do que nos foi disponibilizado pelo NUFOPE, encontramos o quantitativo abaixo 

apresentado. 

 

Fonte: NUFOPE. 

Quadro 4 – Quantitativo de professores do Campus Recife que concluíram o Curso de 

Atualização Didático-Pedagógica do NUFOPE de 2008 a 2012 

Período CAC CCB CCJ CCS CCEN CE CCSA CIn CFCH CTG Total 

2008 01 - - 02 - - 01 - - 01 05 

2009 11 07 - 02 03 01 05 - - 05 34 

2010 02 01 - - 01 - - - - - 04 

2011 05 04 - 10 - 04 02 01 02 02 30 

2012 01 03 - 08 - 04 05 - 01 06 28 

Total 20 15 - 22 04 09 14 01 03 14 101 
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Esses dados permitem apontar para uma crescente participação de docentes no Curso 

de Atualização Didático-Pedagógica, apesar de uma ausência de participação de docentes do 

Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); uma tímida participação de docentes do Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), do Centro de Informática (CIn) e do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), bem como que a maior concentração de docentes que 

vem procurando o Curso é do Centro de Artes e Comunicação (CAC) e do Centro de Ciências 

da Saúde (CCS).  

Apesar dessa crescente participação, vale realçar que considerando o montante de 

professores efetivos da UFPE, lotados no campus Recife em 2012, conforme o quadro abaixo 

apresentado, a participação no Curso em tela não chega a congregar 6% deste total.  

  Quadro 5 – Quantitativo de docentes lotados no Campus Recife 

 CAC CCB CCEN CCJ CCS CCSA CE CFCH CIn CTG Total 

2012 259 190 132 63 444 149 100 169 83 297 1886 

Fonte: Anuário estatístico, 2012. 

 

Em se tratando da ausência de participação de docentes do CCJ, no Curso de 

Atualização Didático-Pedagógica, acreditamos que essa situação se explique em parte devido 

à particularidade desse Centro se localizar fisicamente distante dos demais centros do Campus 

Recife. No que diz respeito aos docentes do Centro de Educação (CE), considerando que este 

Centro tem como objeto privilegiado a questão didático-pedagógica, observamos uma 

participação abaixo da média. Isto é visto por Pizzamiglio (2009, p. 62-63) como que, na Área 

das Ciências Humanas e Sociais, as “hipóteses talvez sejam relacionadas ao fato de que a 

Ciência da Educação seja ‘de fato conhecida pelos mesmos’ e que haja a ideia de que já a 

conhecem com profundidade, ou que talvez não haja conscientização da real necessidade de 

formação continuada”. 

Em relação ao CTG, para dar conta dos critérios estabelecidos, identificamos que do 

quantitativo de 14 docentes, apenas 05 não seriam solicitados a participar da pesquisa. Assim, 

de um universo de 101 docentes que concluíram o Curso de Atualização Didático-Pedagógica, 

96 atendiam aos critérios.  

Para entrarmos em contato com esses docentes buscamos junto ao NUFOPE recolher 

dados, como e-mail e número de fone. Além dessas informações, recolhemos outras que nos 

auxiliassem no mapeamento do perfil dos sujeitos participantes da presente pesquisa, como 

aspectos referentes ao período/turma de conclusão do Curso de Atualização Didático-
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Pedagógica; diferentes ações de que tenha também participado, bem como em ações 

realizadas antes da institucionalização do Núcleo. 

Conforme mencionado, esse levantamento iniciou em março e foi finalizado em 

abril/2013. Com as informações em mãos procuramos estabelecer um primeiro contato com 

os docentes que atendiam aos critérios definidos, enviando o nosso primeiro instrumento de 

recolha de dados, o questionário. 

Do questionário tivemos retorno de 34 confirmações de participação, 55 não 

responderam à nossa solicitação, três e-mails retornaram porque o endereço de e-mail estava 

incorreto, dois disseram que não tinha tempo e dois docentes negaram responder. Para dar a 

conhecer o perfil dos sujeitos, resguardando a identidade, codificamos cada docente tendo por 

referência a sua condição no Curso, em termos de formador ou cursista. Neste caso, para o 

cursista colocamos P (professor), C (cursista) e número de ordem, ou seja, PC1 até PC34. 

Na medida em que os docentes retornavam o questionário respondido, fomos 

catalogando as informações, e na ausência das mesmas também consultamos a base do 

currículo lattes para completá-las. Ao final desse processo organizamos as informações 

conforme o apêndice 5, para assim realizar uma leitura do material e sistematizar nossas 

primeiras impressões. 

Nesse sentido, delineamos um perfil geral dos sujeitos participantes dessa pesquisa, 

como pode ser visto na tabela a seguir: 

Quadro 6 – Perfil geral dos professores-cursistas participantes da pesquisa 

Ano de conclusão do Curso 

2008 2009 2010 2011 2012 

01 11 01 06 15 

Relação de Cursistas por Centro 

CAC CCB CCS CCSA CTG CE CFCH 

06 01 09 08 05 04 01 

Titulação 

Especialização Mestrado Cursando Doutorado Doutorado 

01 02 06 25 

Enquadramento Funcional 

Titular Adjunto Assistente Associado 

3 25 5 1 

Tempo de exercício docente no Ensino 

Superior 

Tempo de exercício docente na UFPE 

Até 5 anos 7 Até 5 anos 27 

6 a 15 18 6 a 15 4 

+ de 16 7 + de 16 3 
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No que diz respeito ao ano de conclusão do curso de atualização didático-pedagógica, 

os sujeitos cursistas participantes da pesquisa concentram-se nos anos de 2009 e 2012 e 

representam 33% do total dos professores que concluíram o curso no período de 2008 a 2012. 

Vale acrescentar que nesse universo apenas dois sujeitos participaram de ações de 

formação continuada antes da institucionalização do NUFOPE, em 2000 e 2001, e voltaram 

para concluir o segundo módulo em 2009. Esse movimento de retorno ao espaço desse Núcleo 

nos dá um indicativo de que os docentes assumem a formação como uma questão que deve 

partir também do próprio sujeito; além de existir a atuação da instituição é necessária 

sensibilidade diante da proposta, como uma perspectiva pessoal, conforme afirma Bazzo 

(2007). 

Ainda conforme o quadro anteriormente apresentado, a pesquisa congregou sujeitos de 

sete dos dez Centros do Campus Recife, tendo uma concentração de docentes vinculados ao 

CCS, CCSA e o CAC, seguido de CTG e o CE, e com menor representação de vinculados ao 

CCB e CFCH.  

No conjunto de departamentos que cada Centro congrega, a maior parte dos sujeitos 

participantes é vinculada à área de Ciências Filosóficas e Humanas (CCSA, CE e CFCH), ao 

todo 13 deles; restando 10 docentes atuantes na área de Ciências Biológicas e da Saúde (CCB 

e CCS); 6 que atuam na Área de Artes e Comunicação (CAC) e 5 que atuam na Área de 

Ciências Exatas e da Natureza (CTG). Apesar de serem de áreas distintas, esses sujeitos têm 

em comum o fato de atuarem, em sua maioria, no departamento correlato à sua formação 

inicial. 

Acrescenta-se às informações que em se tratando do regime de trabalho, apenas um 

docente apresenta o vínculo de 20h e 33 são de dedicação exclusiva. Tal relação permite 

inferir que as condições de trabalho do professor também influenciam na procura por ações de 

formação continuada didático-pedagógica. 

Em nível de formação acadêmica observa-se que a maioria dos sujeitos possui o título 

de doutor (73%), que 18% encontra-se cursando doutorado, 6% apenas com título de mestre e 

3% apenas com especialização. Destes sujeitos, dois têm uma trajetória formativa no campo 

da educação; dois possuem titulação de doutorado em educação; dois encontram-se com o 

doutorado em educação em andamento. 

Sobre o tempo de exercício docente na UFPE, a maioria encontra-se entre o estágio 

probatório e pós-probatório, pois 81% deles declararam possuir de 1 a 5 anos de experiência 

nessa instituição; 11% possuem de 6 a 15 anos de experiência, enquanto que 8% possuem 
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mais de 16 anos de atuação na UFPE. Vale destacar que no rol dos docentes que atuam na 

UFPE de 1 a 5 anos, 64% já atuaram no Ensino Superior antes do ingresso na UFPE. 

Conforme o quadro 6, a seguir apresentado, em sua maioria esses professores-cursistas 

vêm participando sistematicamente de ações de ofertadas pelo NUFOPE. 

Quadro 7 – Outras ações do NUFOPE que os sujeitos da pesquisa participaram 

 Cursos 

Introdução à Educação a 

Distância 

Integração das Tecnologias 

da Informação e 

Comunicação 

Uso de Tecnologia na 

Educação 

Código dos 

sujeitos 

PC14; PC21; PC22; PC25; 

PC26; PC29; 

PC6;  PC7 (módulo I e II);  

Total  06 01 01 

 Eventos 

Solenidade de 

Instalação do 

Núcleo 

Seminário: 

“Desafios do 

Desenvolvimento 

Brasileiro e a 

Função Social da 

Universidade”. 

Seminário: “Uno 

e Diverso na 

Docência 

Universitária: 

Desafios e (Re) 

Configurações”. 

Palestra: 

“Aprendizagem 

Baseada na 

Resolução de 

Problemas”. 

Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

Código dos 

sujeitos 

PC26; PC34 

 

PC2; PC6; PC7; 

PC33 

PC4; PC6; PC7; 

PC8; 

PC4 PC4; PC9; 

PC11; PC15; 

PC16; PC27; 

PC28; 

Total  02 04 04 01 07 

 

Esses dados indicam que a maioria dos sujeitos (56%) participou de duas a três ações 

do Núcleo, dado que sinaliza que para esses sujeitos a experiência tem sido formadora, em 

termos de indicar o que Vasconcellos (2011) aponta como que de alguma forma vem 

ratificando a pertinência de uma atenção às questões didático-pedagógica no Ensino Superior.  

Em relação aos professores que atuam no NUFOPE como formadores, a sistemática 

para manter o primeiro contato foi semelhante a dos professores-cursistas. Com os dados 

fornecidos pelo Núcleo em mãos para a recolha de dados entramos em contato via e-mail. E, 

em razão de uma formadora ter se aposentado e outra encontrar-se em estágio pós-doutoral, 

contamos com a participação de apenas 05 dos 07 formadores que na época atuavam no 

NUFOPE. 
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Seguindo a mesma lógica de resguardar a identidade, codificamos cada docente tendo 

por referência a sua condição no Curso, como se trata de formadores colocamos P (professor), 

F (formador) e número de ordem, ou seja, PF1 até PF5.  

No momento de sistematizar as informações também recorremos à base do currículo 

lattes para completar os dados quando foram necessários. E para dar a conhecer o perfil geral 

dos professores-formadores participantes dessa pesquisa organizamos as informações 

conforme o quadro a seguir. 

Quadro 8 – Perfil dos professores-formadores participantes da pesquisa 

 Formação Acadêmica Tempo 

de 

exercício 

docente 

Tempo 

de 

exercício 

docente 

na 

UFPE 

Tempo de 

atuação 

no 

NUFOPE 

Enquadramento 

Funcional/ 

Regime Código 

do 

sujeito 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

(PF1) Pedagogia/ 

1980 

 

Macroplanejamento 

Educacional/ 1982; 

Fundamentos 

Teóricos E Práticos 

Da Alfabetização / 

1989 

Educação/ 

1997 

Ciências 

Da 

Educação/ 

2004; 

Estágio Pós 

Doutoral/ 

2013 

18 Anos 

 

18 Anos 

 

6 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

(PF2) Pedagogia / 

1995 

- Educação/ 

2001 

Educação/ 

2007 

13 anos 

 

5 anos 

 

6 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

(PF3) Pedagogia/ 

1997 

- Educação/ 

2001 

Educação/ 

2006 

14 anos 9 anos 6 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

(PF4) Pedagogia / 

1976 

- Educação/ 

1991 

Educação / 

2006 

20 anos 20 anos 

 

6 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

(PF5) Psicologia/ 

1976 

Alfabetização/ 1993 Educação/ 

1996 

Educação/ 

2006 

26 anos 7 anos 5 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

 

Diante desse quadro, observamos que os sujeitos em sua maioria têm em comum a 

formação inicial, 4 são formados em Pedagogia, e apenas 1 em Psicologia. Após essa 

formação, todos vêm percorrendo uma trajetória formativa na área da Educação, e possuem 

como titulação maior o doutorado. São profissionais que estão na docência do Ensino 

Superior há mais de 13 anos, e particularmente duas iniciaram o exercício dessa docência na 

UFPE. Ainda em relação ao vínculo na UFPE, a maioria atua no Campus Recife, e apenas um 

sujeito atua no CAA.  
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Para maiores detalhes sobre os dados recolhidos junto a esses professores, no próximo 

tópico tratamos dos procedimentos e instrumentos que possibilitaram o nosso trabalho de 

campo. 

 

3.3 Procedimentos e instrumentos de recolha dos dados 

 

Para dar conta da recolha de dados utilizamos como instrumentos um questionário e 

realizamos entrevista semiestruturada, que foram elaborados em consonância com os 

objetivos de pesquisa. Esses instrumentos permitiram uma aproximação do objeto de 

pesquisa, através das respostas dos sujeitos, resguardando o que Delzin e Lincoln (2006, p. 

17) afirmam em termos de configurarem-se num “conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 

série de representações”. 

O questionário tanto para os professores-cursistas como para os professores-

formadores continha questões referentes a dados gerais e questões que diziam respeito à 

experiência do sujeito no âmbito de ações de formação continuada didático-pedagógica do 

NUFOPE. Esse instrumento (apêndice 1; 2) foi enviado via e-mail e na folha de rosto constou 

uma explicitação da importância e agradecimento de contar com a colaboração do docente na 

pesquisa, bem como um questionamento referente à disponibilidade para participação na 

etapa da entrevista. 

Enviamos o questionário para cada um dos participantes, para evitar a socialização do 

e-mail pessoal e preservar o anonimato do participante na pesquisa. Apesar de alguns 

docentes prontamente terem respondido o questionário, tivemos que prolongar a aplicação 

desse instrumento de recolha até o mês de agosto, pois alguns e-mails retornaram como 

inexistentes, e somente após contato telefônico foi possível atualizar o e-mail e reenviar o 

questionário. 

Em decorrência do calendário acadêmico da UFPE encontrar-se com reajustes, devido 

à greve ocorrida no final de 2012.1 e 2012.2, só conseguimos manter contato com alguns 

docentes após o retorno do recesso do semestre letivo, em algumas situações após o retorno 

de suas férias. 

Nesse percurso, o procedimento de envio foi realizado três vezes, na primeira vez 

tivemos um retorno de 27 questionários respondidos, e um docente explicitou 

indisponibilidade de tempo e 68 não se manifestaram. Ainda recebemos uma sugestão de um 

professor-cursista de invés de anexar o questionário ao corpo do e-mail enviar no próprio 
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corpo do e-mail para assim facilitar o preenchimento e reenvio do instrumento de recolha. A 

pertinência dessa colocação nos levou a optar pelo reenvio do questionário como uma 

tentativa de facilitar e agilizar o preenchimento do instrumento pelos docentes.  

Nessa segunda tentativa, de 3 que conseguimos entrar em contato por telefone, 1 

explicitou falta de tempo, 2 negaram responder explicitando que já tinham participado de uma 

pesquisa parecida, e 65 não atenderam o telefone. Voltamos a enviar o questionário a esses 65 

professores e apenas 8 deram retorno e confirmaram participação na pesquisa. 

Conforme mencionado, totalizando 34 questionários respondidos conseguimos a 

representatividade de quase todos os centros do Campus Recife. Do quadro de docentes que 

retornaram o questionário, 31 se dispuseram a participar da entrevista, apenas três sujeitos 

mencionaram que não poderiam participar da entrevista, e um justificou que estava sem 

tempo. 

Em relação aos professores-formadores para recolha de dados entramos em contato via 

e-mail. Também por conta da alteração no calendário letivo, em decorrência da greve, foi 

necessário ampliar o período de coleta até novembro/2013. Conseguimos o retorno dos 5 

professores, e desses apenas 1 não concordou em participar da próxima etapa por encontrar-se 

de férias. 

No processo de recolha dos questionários iniciamos uma pré-análise do material 

coletado e percebemos no grupo de professores-cursistas que as motivações que levam à 

busca de ações de formação continuada didático-pedagógica do NUFOPE, independente do 

docente ter uma formação inicial ou não de cunho pedagógico, são muitas vezes 

convergentes, o que nos indicava a pertinência de escutar sem discriminá-los por Centro ou 

área de atuação. 

Ainda identificamos, no conjunto das respostas tanto dos professores-cursistas e dos 

formadores, a ocorrência dos docentes se posicionarem apenas com “sim”, “não” ou com 

respostas incompletas, quando as perguntas se remetiam às expectativas em relação ao Curso, 

apontando assim a necessidade de um aprofundamento das respostas com todos os docentes – 

indicando a pertinência de realizarmos uma entrevista (apêndice 3; 4). 

Diante disso, a utilização da entrevista deu-se mediante a necessidade de 

aprofundarmos as respostas colocadas no questionário, bem como ampliarmos nosso olhar 

sobre o objeto. Isto porque dada a característica mais flexível e parcialmente estruturada da 

entrevista, esta se configura num procedimento “fundamental na apreensão de sentidos e 

significados e na compreensão das realidades humanas visando a compreensão dos 

entrevistados sobre sua vida” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). 
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A entrevista, além de permitir uma compreensão sobre os sentidos atribuídos pelos 

sujeitos participantes da pesquisa, conforme Duarte (2004), possibilita obter informações que 

são mais difíceis com outros instrumentos, pois permite mergulhar em profundidade nas 

maneiras como cada sujeito percebe e significa sua realidade “levantando informações 

consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que 

se estabelece no interior daquele grupo” (2004, p. 215). 

Para dar conta do pretendido, a entrevista tanto para os professores-cursistas e 

formadores congregou questões referentes às expectativas dos sujeitos em relação às ações de 

formação continuada didático-pedagógica do NUFOPE, por se tratar de uma questão 

importante na identificação do lugar atribuído a essa formação e do processo de 

reconfiguração do mesmo. Sua realização levou em consideração a disponibilidade dos 31 

professores-cursistas e 04 professores-formadores que concordaram em participar dessa etapa.  

Mesmo considerando o fato de nos encontrarmos em período de início de recesso do 

semestre letivo, iniciamos a realização da entrevista em outubro/2013. Nesse sentido, 

buscamos através de e-mails e fones entrar em contato com os docentes, e, conforme os 

mesmos mostravam-se disponíveis, agendávamos dia, local e hora de realização de tal 

procedimento. 

Em relação aos cursistas, a maioria optou por agendar a entrevista no Centro/ 

Departamento em que se encontra lotado, apenas um sujeito do CCS se disponibilizou vir ao 

Centro de Educação. Inicialmente não tivemos muita dificuldade, os que estavam no Campus 

durante esse período apresentaram-se disponíveis, o que permitiu o agendamento de duas a 

quatro entrevistas num único dia.  

Porém, devido ao período mencionado, tivemos alguns imprevistos que dificultaram 

esse procedimento. Entramos em contato com docentes que iriam à UFPE apenas para 

resolver questões emergenciais, e que se prontificaram em encontrar um “tempinho” para 

realizar a entrevista, mas em seguida pediram para remarcar a entrevista devido ao 

cancelamento da primeira atividade. Alguns docentes na impossibilidade de realizar a 

entrevista na ocasião pediram que retornássemos a ligação noutro momento, ou que 

aguardássemos que em breve entrariam em contato. E ainda docentes que apesar de 

demonstrarem disponibilidade, estavam viajando e não conseguimos entrar em contato. 

Mesmo que parte dessas dificuldades se justificasse devido ao momento em que nos 

encontrávamos, com o retorno das aulas a situação não foi amenizada totalmente, pois 

tivemos alguns desencontros de informações, em que agendávamos a entrevista com o 

cursista, mas na hora e local marcado não o encontramos, ou porque já não se encontrava no 
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departamento ou o retorno de uma resposta mais atualizada perto da hora marcada resultava 

em desencontro. 

Diante dessas dificuldades optamos por prolongar a recolha de dados até 

novembro/2013, quando conseguimos alcançar a representatividade de quase todos os Centros 

do Campus Recife, a partir dos que foram contemplados pelo questionário. 

Em relação aos formadores, todos os agendamentos de entrevista foram após as férias. 

Devido ao fato de em novembro ainda receber o retorno de questionário, a realização de 

entrevistas também foi encerrada nesse período. E também deixamos a critério desses sujeitos 

a escolha do local/hora de realização da entrevista, os quais optaram marcar no Centro de 

Educação. 

Contamos ainda com o auxílio de um gravador, uma vez que permitiria recolher 

informações mais completas, e nos auxiliaria na retomada da escuta sempre que necessário, 

contribuindo dessa forma na organização e análise dos resultados (ZAGO, 2003). A cada 

inicio de entrevista solicitávamos a permissão para o uso do gravador, o que foi permitido por 

todos. Além desse instrumento também utilizamos um bloco de anotações, onde registramos 

muitas vezes opiniões que os sujeitos acrescentavam ao final da entrevista, bem como nossas 

impressões sobre o contexto em que estavam sendo produzidos os sentidos. 

Para tanto, numa posição de escuta atenta ao que nos era dito procuramos manter a 

confiança estabelecida desde o início com o retorno do questionário e a disponibilidade em 

participar da entrevista, considerando a compreensão de Berger (1992, p. 34) de que aquele 

que fala “é responsável pelo aparecimento, pela emergência de um gesto, de um sentido, de 

uma significação, de uma palavra”, que diz do fenômeno a que tem nos levado aos 

questionamentos. Assim, a cada entrevista uma escuta cuidadosa à ordem do aparecimento e 

desenvolvimento do objeto, foi possível reconduzir e reavaliar os procedimentos de recolha de 

dados. 

Por exemplo, observarmos durante a realização das entrevistas que em sua maioria os 

sujeitos demonstravam-se tranquilos com a presença do gravador. Mas, diante de uma menção 

de insegurança, optamos por deixar o instrumento num local menos visível, e no mesmo 

momento o professor mencionou que se sentia mais confortável se não percebesse o gravador. 

Observamos ainda algumas situações em que os sujeitos se dispersavam trazendo 

outras experiências que não respondiam ao solicitado, ou um caso particular que a dispersão 

vinha acompanhada de frases como “você devia ter me perguntado, quando tava com essas 

coisas na cabeça, agora já ta meio no sangue ou não ta”, que apontava certa dificuldade de se 

expressar sobre as ações de formação continuada didático-pedagógica. Diante desse quadro, 
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buscávamos no momento da entrevista trazer o entrevistado para perto do que estava sendo 

questionado, inserindo na resposta uma retomada à pergunta. Finalizado o momento, 

acreditávamos que a melhor solução seria retornar aos objetivos e às perguntas estabelecidas 

no roteiro. E os poucos casos de explicitação de dúvida quanto ao teor do questionado, em 

função do tempo de vivência na formação e aplicação do questionário, ficamos disponíveis 

para esclarecimento. 

Nesse quadro, confirmamos que tratar da formação didático-pedagógica ainda é uma 

questão complexa, seja porque a retomada de experiências vivenciadas no Núcleo ficava num 

plano remoto, como por se tratar de questões que dificilmente são colocadas como cursista ou 

formador, como bem exemplifica o caso do sujeito participante que explicitou que se tratava 

de coisas que se dão naturalmente, difíceis de serem explicadas.  

A cada finalização de entrevista iniciávamos a sua transcrição, um procedimento 

importante para a nossa aproximação mais aprofundada à percepção do docente da 

experiência formativa vivenciada, momento em que percebemos muitas vezes um olhar 

crítico sobre si ao apontar as mudanças que pouco tinham sido percebidas após a formação. 

Por exemplo, o fato de inserir novas estratégias avaliativas, utilizar a memória de aula na 

própria sala conforme a prática realizada pelos formadores, dentre outras mudanças que 

podem indicar muitos dos elementos de ações do NUFOPE que vêm contribuindo no processo 

de reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica.  

Do quantitativo de 31 cursistas e 04 professores-formadores que concordaram em 

participar da entrevista, ao final do período estabelecido, conseguimos a representatividade de 

15 professores-cursistas e dos 4 formadores. Com todas as entrevistas em mãos, assim como 

no questionário, iniciamos a etapa de organização e categorização do material, definidos 

como eixos principais: motivações e expectativas que se encontram na base da oferta e 

procura por ações de formação didático-pedagógica do NUFOPE; e elementos de ações do 

NUFOPE que vêm contribuindo no processo de reconfiguração de um lugar para a formação 

didático-pedagógica. Tais eixos foram pré-definidos em função dos objetivos, e nos 

orientaram na estruturação dos instrumentos de recolha e análise de dados. 

Para dar conta da análise do material coletado tivemos como orientação os 

pressupostos da análise de conteúdo, que passaremos a discorrer sobre os procedimentos mais 

detalhadamente a seguir. 
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3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para a interpretação dos dados realizamos uma análise de conteúdo tendo por base 

Vala (1989), Bardin (1997) e Moraes (1999). Segundo esses autores, tal procedimento 

constitui-se por um conjunto de técnicas que busca possibilitar ao pesquisador alcançar uma 

compreensão dos fenômenos, através de um processo sistemático de descrição e interpretação 

das respostas explicitadas pelos sujeitos participantes da pesquisa. 

Para tanto, levamos em consideração ainda os pressupostos que Vala (1989, p. 104) 

nos coloca sobre a condição de produção de uma análise de conteúdo, em que os dados 

sujeitos à análise passam por um processo complexo “de localização-atribuição de traços de 

significação, resultado de uma relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a 

analisar e as condições da análise”. 

Nessa direção, o modelo de análise correspondente à análise de conteúdo escolhida foi 

a técnica de análise temática, pois “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo 

analítico visado” (MINAYO, 2004, p. 209), sendo assim procedimento apropriado para a 

compreensão de um processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a formação 

didático-pedagógica.  

A constituição do corpus oriundo dos questionários e entrevistas aplicados juntos aos 

docentes seguiu uma sistematização apoiada nas etapas de análise propostas por Moraes 

(1999), iniciando pela preparação das informações – a cada recolha de informações 

iniciávamos uma leitura flutuante de todo o material, identificando as informações que 

respondiam os objetivos da pesquisa, para a constituição do corpus a ser analisado 

considerando a representatividade e pertinência do material. 

Nesse procedimento, as primeiras respostas colocadas no questionário nos indicaram a 

necessidade de um aprofundamento das questões na entrevista. Foi possível ratificar a 

complexidade da temática devido à própria fluidez com que vem sendo tratada a formação do 

docente do Ensino Superior. Diante disso, as etapas desenvolvidas nos colocaram em 

constantes desafios que requereram paciência, persistência e reflexões diante do fenômeno, 

num movimento que se fez avançar com as retomadas de leituras e interpretações; conforme 

Esteves (2006, p. 112) a sequência de etapas “que se apresenta corresponde a um esforço de 

conferir um sentido linear, no tempo, a uma ação que, na realidade, não costuma caracterizar-

se por tal linearidade. A sua lógica vai-se construindo frequentemente numa relação dialéctica 

[...]”. 
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Após a recolha de dados complementares passamos, após uma releitura cuidadosa, a 

pontuar elementos comuns que se apresentaram com maior frequência nas respostas buscando 

os sentidos relacionados às motivações e expectativas bem como a elementos presentes em 

processos de reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica. Em seguida 

agrupamos os dados de acordo com a parte comum entre eles, tendo por base os eixos 

temáticos pré-definidos em relação aos objetivos do estudo.  

Para tanto, o critério na seleção das respostas foi identificar aquelas que traziam 

informações para o entendimento do eixo analisado. Na busca de uma compreensão mais 

aprofundada dos conteúdos das mensagens, realizamos inferências a partir do quadro teórico 

estudado (MORAES, 1999). No próximo capítulo passamos a dar a conhecer os achados.  
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4 CONTRIBUTOS DE AÇÕES DO NUFOPE NO PROCESSO DE 

RECONFIGURAÇÃO DE UM LUGAR PARA A FORMAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

 

Nesta seção trataremos de explicitar os achados da pesquisa a partir dos eixos 

temáticos eleitos a partir dos objetivos propostos. No que se refere ao primeiro eixo temático 

– motivações e expectativas que se encontram na base da oferta e procura por ações de 

formação didático-pedagógica do NUFOPE –, consideramos seu sentido pelo fato de que a 

oferta e a procura dessas ações decorrem de motivações e expectativas que podem nos 

informar sobre o lugar atribuído pelos sujeitos à formação didático-pedagógica na docência 

no Ensino Superior. No que se refere ao segundo eixo - elementos de ações do NUFOPE 

que vêm contribuindo no processo de reconfiguração de um lugar para a formação 

didático-pedagógica – este foi considerado na direção de permitir identificar elementos que 

permitiram alterar sentidos atribuídos antes da participação em ações do NUFOPE. 

 

4.1 Motivações e expectativas que se encontram na base da oferta e procura por ações de 

formação didático-pedagógica do NUFOPE 

 

Tendo por base Cunha (2010), quando evidencia a importância do levantamento do 

que se encontra na base de ações de formação didático-pedagógica, elegemos como primeiro 

eixo temático motivações e expectativas relativas à oferta e à procura por ações do NUFOPE. 

Isto por compreendermos que esses aspectos são um ponto fundamental para tratar da questão 

de contributos de ações do NUFOPE no processo de reconfiguração de um lugar/sentido para 

a formação didático-pedagógica – nomeadamente por permitirem identificar sentidos 

atribuídos pelos sujeitos à formação didático-pedagógica. Para dar conta desse propósito 

trataremos num primeiro momento das motivações e posteriormente das expectativas dos 

sujeitos participantes deste estudo. 

Iniciamos pelos formadores na direção de situar os motivos daqueles que são os 

principais responsáveis pela proposição e coordenação de ações de formação didático-

pedagógica do NUFOPE. 

No que diz respeito a esses sujeitos, segundo os dados levantados, o motivo central 

para propor e participar em ações do NUFOPE, por um lado, foi o interesse em contribuir na 

formação dos docentes da UFPE, especialmente por reconhecerem a importância e o caráter 
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formativo tanto do conhecimento didático-pedagógico como da participação como 

formador(a) em ações desta ordem. Por outro lado, foi o compromisso profissional, como 

docentes da área de Didática, Gestão ou Avaliação, diante de um convite, seja da PROACAD 

seja da coordenação do NUFOPE, que congregava um reconhecimento institucional de sua 

atuação profissional na área de competência, conforme depoimentos abaixo apresentados. 

 

Me sinto motivada a contribuir com colegas no sentido de provocar 

reflexões sobre nossas práticas e, nas discussões com meus pares 

enriquecer e aprofundar também minha prática na Docência 

Universitária (PF1). 

Fui convidada pelas professoras responsáveis porque já atuava com a 

área de Didática e ainda pretendíamos ampliar para a discussão das 

tecnologias no Ensino Superior. Senti interesse, pois gosto de 

trabalhar com a formação de professores e vejo uma grande carência, 

na UFPE, da discussão sobre a inovação pedagógica com tecnologia 

nas práticas docentes (PF3). 

No primeiro momento, atendendo solicitação da PROACAD, no 

sentido de elaborar uma proposta de curso com vistas à formação 

pedagógica de professores da UFPE [...] Sendo aprovada a proposta, 

as mesmas professoras foram convocadas a atuar como formadoras. 

Num segundo momento, os bons resultados da atividade, com 

avaliações favoráveis (PF4). 

O tempo inteiro eu trabalhei com formação de professores e aí foi um 

presente o NUFOPE. Porque de fato eu entendo essa formação como 

um direito, acho que na educação superior a gente precisa discutir 

todas as temáticas que a gente discute na educação básica, elas são 

pertinentes (PF5). 
 

 

Esses depoimentos ratificam que a participação como formador(a) do NUFOPE foi 

motivada tanto por um compromisso como pelo reconhecimento profissional. Neste caso, 

realçando a importância de considerar a trajetória do formador, consideramos pertinente a 

afirmação de Pachane (2003, p. 93) em termos de que “cabe evidenciar que as necessidades 

de formação estão, de certo modo, relacionadas com a etapa de desenvolvimento cognitivo, 

moral e pessoal em que se encontra cada professor, assim como a etapa do seu ciclo vital”. 

Tal importância se ratifica ainda pela compreensão de que a experiência, conforme 

Tuan (1983), abrange as diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói 

a realidade. Nesta direção, as possibilidades de intervenção na docência do Ensino Superior 

são decorrentes de leitura que esses sujeitos vêm construindo – que legitimam tanto 

pessoalmente como institucionalmente o engajamento numa atenção à formação didático-

pedagógica no âmbito da UFPE. 
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No âmbito desse reconhecimento, um dos sujeitos realçou a pertinência do 

envolvimento em ações do NUFOPE no sentido de contribuir no processo de reconfiguração 

da identidade profissional docente na universidade – notadamente situando as ações de 

formação didático-pedagógica como momento de reflexão sobre a prática dos envolvidos. A 

indicação de tal contributo nos remete a considerar que resguarda a compreensão de Santos 

(2008, p. 66) de que a formação em tela objetiva superar “uma concepção arraigada do 

modelo clássico da racionalidade técnica para se constituir em um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas pedagógicas e de uma permanente (re)construção da identidade 

docente”. Ou seja, nos termos de Fernandes (2007, p. 91), numa formação dessa ordem “[...] 

não é relevante que os professores reflitam sobre o que vão fazer, nem sobre o que devem 

fazer, mas sobre o que fazem, o que corrobora na construção de uma identidade coletiva de 

ser professor”. 

Nesse quadro, os dados indicam uma motivação para participar como formador(a) em 

ações do NUFOPE pelo compromisso pessoal-profissional com a docência, alicerçado no 

reconhecimento de que a formação didático-pedagógica constitui-se um componente de 

pertinência da docência – em termos de possibilitar justificar o saber-fazer e contribuir no 

processo de reconhecimento e (re)constituição identitária profissional docente. 

Esses achados indicam uma preocupação em possibilitar uma formação didático-

pedagógica que permita ao professor compreender o seu trabalho docente na medida em que 

amplie e aprofunde os conhecimentos que, conforme Zabalza (2004b), os docentes têm sobre 

como se ensina alguém a aprender. Inclusive, vale considerar que o processo de 

reconhecimento e (re)constituição identitária profissional docente remete à problemática da 

dimensão profissional do docente universitário, que habitualmente “autodefinem-se mais sob 

o âmbito científico (como matemáticos, biólogos, engenheiros ou médicos) do que como 

docentes universitários (como ‘professor’ de...)” (ZABALZA, 2004b, p. 107). 

No que diz respeito aos cursistas iniciamos por situar que 44% dos sujeitos tiveram 

algum tipo de experiência formativa no âmbito didático-pedagógico ou realizaram estudos 

antes da participação em ações do NUFOPE, principalmente através da disciplina Didática do 

Ensino Superior ofertada durante a realização de estudos de pós-graduação ou do interesse 

pessoal pela temática. 

No rol dos 56% dos cursistas que não tiveram experiência desta ordem, 26% 

justificaram que foi por falta de oportunidade ou tempo e 30% por falta de interesse pela 

temática. A questão da falta de oportunidades, principalmente no que se refere à iniciativa 

institucional, ratifica a afirmativa de Fernandes (2003, p. 103) de que “ainda são poucas as 
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iniciativas de intervenção das próprias instituições na formação pedagógica de seus 

professores”. 

Para além da limitada iniciativa de oferta institucional, os dados também apontam que 

a formação na área de atuação ainda é uma questão que se sobressai à formação didático-

pedagógica, conforme depoimento abaixo apresentado, onde se identifica um não 

reconhecimento do campo didático-pedagógico como um componente formativo.  

 

Apesar de achar muito importante esse tipo de curso para a minha 

formação, acabei não tendo oportunidade antes. Até mesmo na ocasião 

em que cursava meu mestrado, eu pensei fazer uma disciplina 

"docência no Ensino Superior", do curso de pós-graduação em 

educação da UFPE, contudo eu tive meu pedido negado pelo meu 

programa de pós-graduação (Design da UFPE) (PC20). 
 

Algo a realçar nesse depoimento é que, embora houvesse por parte desse sujeito um 

reconhecimento da importância da formação didático-pedagógica, o próprio programa 

encarregou-se de negar tal importância. Esta negação contribui para o que Leite e Ramos 

(2007, p. 31) apontam em termos de uma tendência que “os docentes pouco valorizem aquilo 

que a própria instituição não valoriza”.  

No que se refere às motivações dos cursistas para participarem em ações do 

NUFOPE, apesar da tendência indicada pelo estudo acima mencionado, 47% dos cursistas 

afirmaram buscar essas ações pela necessidade de repensar a prática em sala de aula aliada 

ao desejo de dialogar com os pares – no sentido tanto de ter acesso a um conhecimento que 

balize a reflexão sobre a prática como de ter um espaço para partilhar experiências. De igual 

modo 20% dos cursistas indicaram a necessidade de novos conhecimentos, no sentido de 

encontrar resoluções para os problemas enfrentados em sala de aula. No entanto, 33% dos 

cursistas afirmaram que participaram de ações do NUFOPE por acreditarem que se tratava 

de uma exigência institucional – no sentido tanto de fazer parte do estágio probatório como 

limitado à progressão funcional. 

A busca por ações do NUFOPE motivada pela necessidade de repensar a prática em 

sala de aula, apontando para o sentido de acesso a um conhecimento balizador, fica 

evidenciada nos depoimentos abaixo apresentados. 

É, a primeira coisa é que durante o curso de pós-graduação, mestrado 

e doutorado, a gente não tem nenhuma formação nessa área, a gente 

professor entra praticamente na universidade sem nenhum curso, 

nenhuma formação sobre isso aí. Eu já tinha trabalhado antes [...] 

numa faculdade particular, e [...] num semestre a gente teve uma 

semana pedagógica. Nessa semana, eu achei interessante o que a gente 
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fez lá, a discussão de professores, teve um curso também de como dá 

uma aula, assim para os alunos. Eu achei interessante quando entrei 

aqui e vi esse curso, aí então surgiu o interesse de conhecer (PC5). 

A princípio me matriculei pela minha percepção dessa lacuna 

formativa. Me acreditava despreparado/desqualificado para o 

exercício pleno da docência superior. Percebo que fui selecionado, 

como docente para UFPE, pelas minhas competências técnicas 

enquanto desenhista industrial. E, não por minha "capacidade" para 

docência efetivamente. E, desde a minha admissão aquela foi a minha 

primeira oportunidade de capacitação/qualificação para este fim 

(PC20). 

Havia a sensação de que minha atuação como docente estava sendo 

guiada apenas pelo bom senso e intuição. Porém, diante da 

preocupação de fazer o momento da sala de aula algo a ser 

aproveitado ao máximo e diante também do contexto que hoje os 

alunos se apresentam, quer seja por suas idiossincrasias ou pelas suas 

condições sócio-culturais, sentia a necessidade de conhecer aspectos 

científicos da didática que pudessem contribuir para a minha atuação 

em sala de aula, [...] uma espécie de sistematização da minha ação na 

sala de aula, algo que viesse da literatura, das práticas docentes 

consolidadas [...], acrescentando esse conhecimento a minha intuição 

e bom senso inicialmente citados (PC27). 

Eu acho que é uma oportunidade pra você entender o universo 

acadêmico, já que não existe uma formação pra você se tornar 

professor, quando você se depara você já é um professor. Então eu 

acho que qualquer formação que venha ajudar nesse processo, de 

troca até com outros professores de outras áreas, mas que somava, 

ajuda no seu trabalho no dia a dia (PC33). 

 

Nesse quadro, considerando as oportunidades formativas vivenciadas por alguns 

sujeitos, bem como os desafios da sala de aula, os dados apontam para uma confirmação de 

que os acontecimentos, conforme Tuan (1983, p. 158), de fato “podem com o tempo de 

transformar em um sentimento profundo pelo lugar”, de tal modo que os sujeitos 

reconhecem a sua legitimidade para satisfazer as suas necessidades. Apontam que a procura 

por um referencial que possibilite uma apropriação da função docente indica que esses 

sujeitos compreendem a formação didático-pedagógica como componente do 

desenvolvimento profissional docente na universidade, notadamente transitando de uma 

necessidade pessoal para um compromisso profissional no âmbito institucional, na direção 

do que Pachane (2003) aponta como a necessidade da sistematização de uma reflexão sobre 

a atuação docente. Ou seja, conforme Leite e Ramos (2007), esses sujeitos foram motivados 

pela necessidade de fundamentar o exercício profissional docente na universidade. Inclusive 

um dos sujeitos, em razão de ter vindo de uma universidade privada, explicita que o seu  
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interesse é conhecer de forma mais aprofundada a dinâmica da 

universidade [...] o funcionamento de uma universidade pública ela 

é bem diferente né, ela tem outras questões que passa por ela e tudo 

mais, muito mais abrangente (PC34). 

 

As motivações até então relacionadas evidenciam que “a formação pedagógica não se 

limita aos aspectos práticos (didáticos ou metodológicos) do fazer docente, [...] engloba 

dimensões relativas a questões éticas, afetivas e político-sociais envolvidas na docência” 

(PACHANE, 2003, p. 120). No entanto, houve também motivações relacionadas à 

necessidade de dominar técnicas de ensino para serem aplicadas, notadamente no âmbito das 

tecnologias, conforme exposto nos depoimentos abaixo. 

Meu interesse é em questões sobre pedagogia e didática, em especial 

integração de tecnologias no ensino superior e EAD (PC26). 

Tinha necessidade de conhecer novas técnicas didático-pedagógicas, 

para poder aplicar em sala de aula e melhorar o meu nível de 

atuação como docente, [...] para melhorar e atualizar como as 

tecnologias do ensino (PC31). 

 

Diferentemente de ter como motivo uma necessidade advinda do exercício docente, 

seja para fundamentá-lo seja para atualização sobre técnicas, um terceiro grupo de sujeitos 

teve como motivo para participar de ações do NUFOPE o cumprimento de uma obrigação 

institucional – sem o reconhecimento de um sentido formativo dessas ações, conforme 

indicado nos depoimentos abaixo apresentados. 

Tem a questão de que quando a gente entra é obrigatório, [...] 

cumprir uma obrigatoriedade da universidade (PC25). 

Inicialmente porque era uma questão tipo assim, quando cheguei me 

disseram que era obrigatório porque eu tava em processo de DE, que 

eu tava chegando, tava em período probatório e que a universidade 

também iria exigir essa certificação. Então, na verdade a busca foi 

no sentido muito mais de que, a gente precisava fazer isso, eu não 

tinha muita noção do que ia acontecer (PC34). 

 

Esse suposto sentido de obrigatoriedade, conforme mais adiante veremos, para além 

de fomentar uma resistência, inicialmente limita a visibilidade da pertinência da formação 

didático-pedagógica. Tal condição ratifica o exposto por Zabalza (2004b, p. 30) de que “os 

ares de mudanças na universidade [...] estão levando o corpo docente a revisar seus enfoques 

e suas estratégias de atuação. Muitos estão fazendo isso de modo voluntário, mas alguns só 

fazem sob pressão e sob uma série de resistência”. 
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No quadro das respostas dos sujeitos cursistas identificamos duas ordens de motivos 

que se encontram na base da procura por ações de formação didático-pedagógica. Uma 

primeira relacionada à necessidade de um conhecimento que auxilie a enfrentar os desafios do 

exercício docente na sala de aula seja para balizar reflexões e decisões seja para indicação de 

técnicas para tornar o ensino eficaz. No que diz respeito à segunda ordem de motivos, a 

centralidade encontra-se numa suposta exigência institucional, sinalizando uma ausência de 

reconhecimento da pertinência da formação didático-pedagógica na docência universitária. 

No cômputo geral, no que diz respeito aos sujeitos formadores, os dados permitem 

afirmar que a motivação em atuar como formador(a) no NUFOPE decorre de um 

compromisso pessoal-profissional em ratificar a pertinência da formação didático-pedagógica 

como componente da docência na universidade, principalmente na direção de constituir-se um 

direito formativo e dever institucional como possibilidade de contribuir com referentes para 

fundamentar a atuação docente configurando-se como um lugar de reflexão e produção de 

conhecimento sobre a prática. 

No que se refere aos cursistas, conforme já explicitado, a necessidade de dar conta da 

função docente por um lado e por outro uma suposta obrigatoriedade institucional, vêm 

mobilizando a procura por ações do NUFOPE. Tais motivos, conforme passaremos a tratar, 

ora são ratificados ora reconfigurados no âmbito das expectativas em relação à participação 

nessas ações. 

No contexto das expectativas dos formadores em relação ao curso de atualização 

didático-pedagógica, a centralidade recai na possibilidade de uma reconfiguração da docência 

na universidade, em termos de que  

O curso permita-lhes compreender outras maneiras de ser professor, 

possibilitando-lhes desafiar perspectivas e saberes que constituam um 

meio de motivação advinda da reflexão em busca da mudança no 

âmbito da docência universitária (PF1). 

Minha expectativa é que os professores possam perceber que a 

docência tem saberes específicos e competências especificas, e que elas 

podem ser construídas na formação em serviço, tomando a realidade 

que eles vivem, como objeto de reflexão que vá compreendendo que há 

de fato uma ...uma especificidade de ser docente, uma coisa é ser 

engenheiro outra coisa é ser professor de engenharia. Então, que os 

professores possam ir tomando consciência da profissão docente 

(PF2). 

A minha expectativa é que mesmo esses que vêm como obrigados, que 

a avaliação final seja uma avaliação boa, que eles sempre aproveitem 

muito com a socialização de experiências. Pra mim é a grande coisa 

que tem nesse curso é que a gente cria condições pra que esses 
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professores se encontrem, professores de áreas diferentes, que eles 

possam socializar experiências, compartilhar dificuldades, que aí eles 

descobrem sempre que são as dificuldades semelhantes. Também 

socializam experiências positivas, boas experiências. Então minha 

expectativa é que sempre o curso possa dá essa contribuição, que os 

professores tenham esse momento de pensar sua prática e 

compartilhar experiências (PF4). 

 

Nesse contexto, a expectativa dos formadores é que os cursistas compreendam as 

especificidades e particularidades da docência, no âmbito do que Ramos (2010, p. 89) afirma 

em termos da dupla e desafiante função da formação didático-pedagógica em “configurarem-

se como espaço que possibilite contribuir para desconstruir a concepção de docente como 

profissional de um saber e fornecer elementos estruturantes para que os docentes se 

compreendam e se assumam como profissionais de ensino”. 

Por tal razão essas expectativas ratificam que “é papel dos processos formativos, 

apoiados em forte reflexão teórica, produzir entre os docentes a descoberta de que nem o 

conhecimento pedagógico isolado, nem a prática em si mesma, [...], conseguirão constituir a 

profissionalidade docente” (BAZZO, 2007, p. 194). Conforme o depoimento abaixo 

apresentado, vale destacar uma expectativa em relação ao movimento de busca por ações de 

formação em termos de congregar uma identificação profissional docente e um 

reconhecimento da especificidade da docência na universidade.  

Eu acho que tem um diferencial de quem procura, quem procura de 

fato tem a identidade docente. Porque a grande maioria entra aqui 

como pesquisador, entendem que aqui é uma instituição de pesquisa, 

entendem que dar aula é um apêndice, que a docência é um apêndice. 

Eu acho que aquele que compreende a importância, o lugar, e já 

entende a complexidade da sala de aula, dessa docência, ele já entende 

que essa docência não é só ensino, mas é ensino, pesquisa e extensão 

(PF5).  

 

Esse rol de expectativas dos formadores, reafirmando os motivos para participar de 

ações do NUFOPE, evidencia a formação didático-pedagógica como lugar de reflexão, 

socialização de saberes e de fazeres. Nomeadamente na perspectiva que a formação se 

caracteriza, conforme afirma Behrens (2003, p. 64), como um processo participativo em que a 

“reflexão coletiva, alicerça e constrói referenciais que serão discutidos à medida que se 

apresentam em sua caminhada acadêmica, provocando o docente para compartilhar avanços e 

sucessos e dificuldades que os outros professores trazem para o grupo”. 

No que se refere às expectativas em relação aos cursistas, os formadores, em função 

da experiência acumulada, apontam para uma recorrente busca por técnicas ou estratégias de 
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ensino e o limite em trabalhar com cursistas que participam das ações apenas por conta da 

suposta obrigatoriedade, conforme depoimentos abaixo apresentados. 

Eles vêm muito na intenção de que ia receber o modelo, o método, eles 

dizem assim “que método utilizar pra motivar o aluno, pra que o aluno 

se interesse”? A expectativa é que a gente dê estratégias, situações pra 

que eles apliquem na realidade dele (PF1). 

A mais recorrente, é de eles encontrarem uma receita de ensinar, essa 

é a mais recorrente. Que a gente ensine a como resolver todos os 

problemas de sala de aula (PF2). 

Muitos às vezes vem pensando que é uma dimensão extremamente 

técnica, achando que vão aprender a técnica de como ensinar, de como 

avaliar o aluno. (PF5).  
 

No quadro das expectativas dos formadores, o desafio que se coloca é o da formação 

didático-pedagógica contribuir para que o docente construa uma compreensão ampliada sobre 

seu trabalho docente no Ensino Superior, principalmente em termos de compreender a 

importância do professor do ensino superior, do papel dele, a postura que ele deve ter, como 

formador de futuros profissionais (PF1).  

No que se refere às expectativas dos cursistas em relação ao curso de atualização 

didático-pedagógica, quando questionados se a formação didático-pedagógica havia atendido 

às suas expectativas, 3% afirmaram que não tiveram as expectativas atendidas, principalmente 

por considerar que a suposta obrigatoriedade que condicionou alguns cursistas participarem 

no curso de atualização didático-pedagógica influenciou no andamento do processo 

formativo; 9% dos cursistas afirmaram que as expectativas não foram atendidas em sua 

totalidade, pois esperavam um conhecimento sobre as técnicas para o aperfeiçoamento do 

processo de ensino; 15% indicaram que tiveram a expectativa atendida por conta do acesso a 

novos conhecimentos relacionados às técnicas de ensino; 30% dos cursistas afirmaram que 

encontraram um espaço para compartilhar saberes e fazeres; e 43% dos cursistas indicaram a 

oportunidade de refletir sobre a prática à luz de um referencial teórico.  

Esses dados indicam que, apesar de alguns cursistas terem como motivação uma 

suposta exigência institucional, nenhum cursista deixou de explicitar expectativas referentes à 

formação didático-pedagógica. Este fato confirma uma observação de Souza (2010, p. 236) de 

que “a participação em um programa de formação pressupõe intenções iniciais dos 

participantes”. 

No que diz respeito às expectativas relacionadas com uma didática instrumental no 

sentido de novos conhecimentos e técnicas para serem aplicados no processo de ensino, os 



 92 

sujeitos, embora tenham ressaltado o aspecto técnico, sinalizaram para uma superação de tal 

expectativa. 

Olhe, eu já vinha com ideias pré-concebidas em relação ao ensino 

porque eu sentia dificuldade que existia na minha época, dos 

professores em transmitir o conhecimento, nós tínhamos uma série de 

professores com muita capacidade, muita bagagem, mas que não tinha 

o dom de saber transmitir o conhecimento. [...] mas, o que o NUFOPE 

conseguiu me alertar, foi para as técnicas de ensino, as formas de 

abordagem, como apresentar trabalhos [...] foi praticamente uma 

complementação (PC6). 

Aprendi novas técnicas de ensino e dividi com outros colegas alguns 

problemas e dúvidas (PC8). 

Foi um curso importante para melhorar minhas técnicas pedagógicas 

(PC13). 

Pude aplicar na sala de aula vários conhecimentos aprendidos (PC23). 

Porque ajudou a refletir sobre os modelos de educação que podem ser 

aplicados e utilizados, mesmo sem as condições adequadas, e que 

ainda hoje estamos vivenciando. [...] Porque como eu disse a gente 

não tem formação e o curso ele dá um norte, de como chegar, preparar 

até aulas, [...] chegar junto do aluno, como se posicionar, de como ter 

uma postura mesmo de professor (PC31). 

 

Esses depoimentos ratificam que uma das expectativas dos cursistas é adquirir técnicas 

de ensino conforme, entre outros estudos, afirmam Silva e Ramos (2012) e Novelli (2012), 

em termos de uma tendência que acentua a ideia de que a formação didático-pedagógica é 

prescritiva ao reduzi-la a um conjunto de técnicas de ensino. No entanto, os achados indicam 

a pertinência de considerar o alerta de Pachane (2003, p. 93) de que as necessidades dos 

docentes não podem ser tomadas “como referências isoladamente, de modo acrítico ou 

descontextualizado”. 

No que se refere aos sujeitos cursistas cuja expectativa era encontrar um espaço para 

compartilhar saberes e fazeres, o curso atendeu às expectativas conforme os depoimentos 

abaixo apresentados. 

Acho que em termos de coletivo, tanto foi bom pra mim que eu não me 

senti cansada, assim como se fosse vendo o que já havia visto, mas as 

discussões são bastante atualizadas, e aí você aproveita. E acho que 

pude contribuir também um pouco com a formação, na medida em que 

já tenho esse trânsito na educação (PC1). 

Obtive conhecimento relativo ao ensino e didática, que estão sendo 

úteis para mim no desenvolvimento de minhas atividades na UFPE 

(PC2). 
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O curso me ajudou a rever meus conceitos didáticos e reavaliar minha 

forma de apresentação das aulas (PC10). 

Porque tive ocasião de tomar em consideração concepções do ensino 

muito diferentes das minhas, embora minha dilatada experiência 

docente (PC24). 

Tive a oportunidade de rever conceitos e aprofundar outros com 

profissionais muito capacitados (PC30). 

A gente adquiriu conhecimento principalmente do funcionamento da 

universidade. (PC34). 
 

Esses depoimentos reafirmam a pertinência da formação didático-pedagógica 

considerar a expectativa do docente se inserir num processo participativo que leve “a sair do 

seu isolamento em sala de aula, e esse desafio o impulsiona a discutir com seus pares sobre 

sua ação docente” (BEHRENS, 2003, p. 65), também na direção de superar expectativas, 

conforme demonstram os depoimentos abaixo apresentados.  

Foi um espaço para compartilhar experiências, conhecer colegas de 

outras áreas e suas práticas em sala de aula e discutir temas 

importantes sobre a sala de aula (PC11). 

Foi mais interessante ainda do que imaginava, pois além dos bons 

textos estudados e das excelentes discussões que os mesmos geraram, 

tive a oportunidade de discutir essas temáticas com pessoas de áreas 

muitas distintas da minha, o que acabou resultando em uma troca 

muito rica (PC15). 

Porque foi possível discutir a prática docente com colegas de 

diferentes áreas e agregar conhecimento (PC16). 

Então, eu acho que cada um de nós professores vivemos confinados em 

seu universo, sem conhecer as experiências de outros colegas, de 

outras áreas, sem conhecer aquilo que cada um faz. Mas que poderá, e 

certamente tem aplicativo naquilo que faço. Eu pude conhecer, por 

exemplo, outras formas de avaliação que outros colegas de outras 

áreas aplicam e que eu pude trazer para a minha área (PC17).  

Sim, porque foi desenvolvido com uma ampla discussão sobre as 

propostas teóricas para a melhoria do processo de ensino, e as 

realidades vividas pelos docentes participantes (PC25). 

Superou. Os textos selecionados eram muito bons, as discussões entre 

os colegas, que por vezes resultavam em momentos terapêuticos, e 

indiscutivelmente os professores muito preparados para os temas 

abordados (PC27). 

Não só correspondeu como foi além, pois tivemos a experiência das 

docentes que ministraram os dois módulos e a troca de experiências 

entre colegas das duas turmas, o que enriqueceu sobremaneira o curso 

(PC28). 



 94 

Na verdade superou as minhas expectativas. A professora foi muito 

importante para isso, pois era muito competente e sabia do que falava. 

Outra contribuição importante foi dada pelos meus colegas de turma. 

Tínhamos formações completamente diferentes, mas de alguma forma 

nos complementávamos. As experiências trocadas foram bastante 

enriquecedoras (PC32). 
 

Esses depoimentos ratificam a expectativa da formação didático-pedagógica como um 

lugar de reflexão tendo como ponto de partida e de chegada a prática docente. Neste lugar os 

sujeitos localizam possibilidades para compartilhar experiências e aprender com a troca entre 

os pares, bem como a possibilidade de um referencial teórico que contextualize os saberes e 

fazeres que emergem no processo formativo. Os dados sinalizam que a formação pode se 

configurar num lugar de reflexão sobre a profissionalidade docente, em termos do que Ramos 

(2010, p. 84) denomina do caráter do conhecimento didático-pedagógico que “vem assumindo 

o papel de mediador no processo de (re)construção e (re)significação do conhecimento 

profissional do docente universitário, nomeadamente sendo propositivo e utilizado como 

referente, e não como prescritivo e normativo”. 

Tal aspecto foi ratificado pelos sujeitos que explicitaram que as expectativas não 

foram atendidas em sua totalidade, pois esperavam um conhecimento sobre as técnicas para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino, como exemplifica o depoimento a seguir.  

Eu acho que foi atendida em parte [...] quando eu fui buscar essa 

formação, fui buscar realmente essas questões que me ajudassem mais 

de forma direta na prática, como fosse uma fórmula mágica assim, mas 

eu vi que lá a gente via mais questões de questionamento, [...] do que 

fórmulas para a gente aplicar na sala de aula (PC5). 

 

Esses achados vêm reforçar a pertinência de um lugar de reflexão atribuído à formação 

didático-pedagógica, principalmente quando a prática é considerada, conforme Cunha (2006c, 

p. 488), como uma possibilidade para a (re)significação da teoria, em termos de “surpreender 

os protagonistas, estimulando a reflexão a partir de situações em que a condição e a diferença 

se colocam como referente de novos conhecimentos e indagações”. 

No rol dos achados observamos que tanto as motivações como as expectativas que se 

encontram na base da oferta e da procura por ações de formação continuada do NUFOPE 

decorrem de uma atenção à condição para se exercer a docência universitária, seja pelo 

reconhecimento por parte dos próprios sujeitos como também pela instituição que vem 

incentivando a oferta e a procura, de que a formação didático-pedagógica é um componente 

formativo da docência, em sintonia com o debate acerca da profissionalização docente em 

que, conforme Ramalho et al. (2005, p. 50), “um componente essencial é mobilizar o 
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pensamento do professor, procurar ajudar a criar junto aos professores novas referências que 

iluminem seu pensamento e, consequentemente, seu agir”. 

Assim, não basta um programa de formação considerar apenas os interesses imediatos 

dos docentes ou da instituição, pois para o desenvolvimento da docência um programa de 

formação didático-pedagógica tem necessidade de, conforme exposto por Pachane (2003, p. 

93) 

expandir possibilidades, incomodar, mexer, remexer, instigar, apresentar 

alternativas e antecipar discussões. Tem de aliar teoria e prática e, 

principalmente, oferecer aos professores, ou futuros professores, um espaço 

aberto para reflexão e discussão de suas práticas e dos aspectos mais gerais 

envolvendo o contexto no qual se insere o ensino superior. 

 

Nesse quadro, os motivos e as expectativas aqui relacionados sinalizam sentidos 

atribuídos à formação didático-pedagógica, anunciando desencadeamentos de processos de 

reconfigurações de sentidos atribuídos, em decorrência da participação em ações do 

NUFOPE, conforme trataremos no segundo eixo que passaremos a tratar. 

 

4.2 Elementos de ações do NUFOPE que vêm contribuindo no processo de 

reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica 

 

Nesse tópico apresentamos elementos de ações do NUFOPE, apontados pelos sujeitos 

participantes da pesquisa, que vêm contribuindo no processo de reconfiguração de um lugar 

para a formação didático-pedagógica. Seguindo a mesma lógica de apresentação dos 

resultados, tal e qual sistematizado no eixo anterior, iniciamos pelos formadores e em seguida 

apresentaremos elementos apontados pelos cursistas. 

Iniciamos por situar as respostas dos formadores no que diz respeito ao 

questionamento sobre se consideram que o NUFOPE vem contribuindo para alterar ou 

ratificar a visão de formação didático-pedagógica que se encontra na base dos motivos que os 

levam a atuar nessas ações bem como alterar ou ratificar a visão dos cursistas que procuram 

tal formação. As respostas apresentadas por esses sujeitos, na sua relação com os motivos e as 

expectativas que os mobilizaram a atuar no NUFOPE, revelam que as ações de formação vêm 

ratificando a visão de formação didático-pedagógica, no que diz respeito ao sentido formador 

do seu caráter balizador de reflexão e construção de conhecimento, conforme depoimentos 

abaixo apresentados. 

Porque o curso oferece momentos em que somos compelidos de alguma 

maneira a pensar mais sistematicamente no que estamos fazendo; a 
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sermos capazes de comunicar a outras pessoas, nossas vivências e 

experiências; É também o momento de reflexões e trocas, de encontro 

com as diversas áreas do conhecimento e com as diferenças (PF1). 

A cada dia a exigência por uma docência universitária atualizada se 

faz presente no chão da universidade. A discussão sobre a formação 

didático-pedagógica e sua materialização ganha força na medida em 

que as transformações da sociedade levam para dentro das instituições 

de educação superior novas demandas sobre o ensino (PF2). 

É que, quando eu estou com os outros professores, que ouço as 

experiências deles, que eu vou também (re)significando a minha 

própria prática, vou ampliando, talvez não (re)significar porque seria 

alterar mesmo. Mas eu vou ampliando, eu vou aprofundando, vou 

consolidando algumas questões, cada vez mais eu acho que é 

importante essa formação didático-pedagógica. (PF4). 

É uma via de mão dupla, não só a gente ensina como a gente aprende 

muito, viu? Aprende porque é de outras áreas, aprende porque é 

interdisciplinar, a gente aprende com a experiência do outro, aprende 

com o olhar dos mais novos. Então tem muito, é uma via de 

aprendizagem pra gente (PF5). 
 

Nesses depoimentos, para além da pertinência da formação didático-pedagógica em 

seu sentido balizar em geral e de via de mão dupla em particular, vale destacar o 

reconhecimento da necessidade de repensar a docência no âmbito institucional e reafirmação 

da proposta do NUFOPE, evidenciando a pertinência da forma com que vem sendo planejado 

o curso de atualização na direção de contribuir para alterar a visão dos cursistas em relação à 

formação didático-pedagógica, principalmente em termos de reconfigurar o olhar sobre esta 

formação, a própria atuação e a especificidade da docência no âmbito do Ensino Superior, 

conforme depoimentos abaixo apresentados. 

A pesquisa que a gente tá realizando tem mostrado [...] eles começam 

a perceber que há a necessidade de saberes específicos na docência, 

que há uma literatura sobre isso, e que essa literatura não é marginal, 

periférica. É uma literatura que de fato faz parte do profissional da 

educação. Que eles passam a compreender que são. Isso pra mim é 

uma grande mudança na visão deles (PF2). 

Cada vez eu considero pelas avaliações dos próprios professores, pelo 

momento mesmo que a gente tá trabalhando, eu sinto que ela 

(formação didático-pedagógica) é importante, mesmo sendo pontual, 

mas ela é importante (PF4). 

Eles dizem isso durante o curso, eles dizem: professora, a partir do 

curso eu estou pensando na dimensão humana que não pensava; 

professora eu também estou pensando que não sou professor da 

engenharia de produção, eu também estou educando gente; 

Professora, eu já disse a minha mulher que toda semana vou ver um 

filme porque é muito bom!. Então, quer dizer são outras linguagens, 
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outras perspectivas, sobretudo nessa dimensão do cuidado humano 

(PF5). 
 

Indo ao encontro das expectativas dos formadores, esses excertos de fala revelam um 

movimento de reconhecimento como profissional docente por parte dos cursistas, em termos 

de que o ensino tem suas especificidades. Tal ordem de acontecimento, para além de indicar 

uma alteração da visão acerca da formação, confirma a pertinência de uma observação de 

Behrens (2003, p. 61) sobre a importância de considerar que “ao optar pela docência no 

ensino superior, precisavam ter consciência de que, ao adentrar a sala de aula, seu papel 

essencial é ser professor”. 

Também indica um reconhecimento da necessidade de superação da visão do ato de 

ensinar como transmitir conhecimentos, em termos de transitar para uma concepção do que 

Bordas (2005) denomina de ser um profissional professor, confirmando o valor da 

experiência advogado por Tuan (1983), esses depoimentos são indicativos de que os cursistas 

vêm reconfigurando sentidos atribuídos à formação didático-pedagógica. 

Para melhor evidenciar essas alterações passamos a tratar dos resultados advindos das 

respostas dos cursistas. No que diz respeito ao que esses sujeitos indicam em termos de 

contributos do NUFOPE para alterar ou ratificar a visão sobre a formação didático-

pedagógica, iniciamos pelos depoimentos abaixo apresentados. 

Antes pensava que não haveria possibilidade de receber formação 

didático-pedagógica uma vez que já estivesse atuando como docente 

na universidade. Vi que é possível ter formação continuada em 

qualquer momento da carreira docente. Isso é importante, 

principalmente, para minha área, em que os professores, em geral, não 

possuem formação nesse sentido (PC2). 

Primeiro porque as pessoas prestam um concurso para docente e, 

muitas vezes, não têm experiência como docente nem formação 

específica. Aqueles que têm uma “didática nata” conseguem 

desempenhar o seu papel. Mas o ensino, não é apenas uma questão de 

didática, tem toda uma construção de conhecimento que deve ser 

pautada na representação da realidade e no compromisso com a 

transformação social (PC16). 

O perfil do aluno que estamos recebendo mudou bastante e isso é uma 

realidade em qualquer curso da UFPE. O curso abriu meus olhos para 

a necessidade de sempre buscar novas maneiras de ensinagem… A 

formação didático-pedagógica deve ser tão constante quanto a 

formação técnica... Ou seja, tanto quanto buscamos nos atualizar na 

parte técnica/teórica das nossas áreas devemos tb nos atualizar nos 

processos didático-pedagógicos (PC32). 
 



 98 

Nesses depoimentos, para além do reconhecimento da necessidade, é evidenciada a 

formação didático-pedagógica num mesmo patamar de importância da formação do campo 

disciplinar específico. Inclusive os dois últimos, considerando que advêm de sujeitos que 

participaram do curso do NUFOPE em função de uma suposta obrigação institucional, 

indicam uma atribuição de sentido à formação didático-pedagógica.  

No rol dos depoimentos também se destaca um aceno de movimento de alteração de 

um sentido prescritivo e normativo numa transição para um sentido de caráter balizador, 

conforme depoimentos abaixo apresentados. 

Até superou, porque a impressão inicial era de que teríamos apenas 

apresentações, por parte dos professores do NUFOPE, de conceitos 

pedagógicos, mas houve uma participação muito ativa de todos que 

estavam fazendo parte do curso, fomos protagonistas das ações (PC9). 

Acho que o curso até superou as minhas expectativas. Esperava um 

curso "tira-dúvidas", focado nos problemas cotidianos e recorrentes da 

UFPE. Entretanto, tive um curso que nos capacitou para refletirmos 

continuamente sobre a prática docente, nos apresentou algumas 

ferramentas que podem vir a apoiar o processo pedagógico nas suas 

mais diversas realidades. Também vi naquele curso um espaço e 

momento de reunir professores de outras áreas de conhecimento (além 

da minha), como um meio de observarmos as práticas (sejam bem ou 

mal sucedidas) dos colegas e aprendermos ou refletirmos de alguma 

forma sobre elas. Ou seja, é como se as experiências de alguns colegas 

servissem como apoio para as minhas (PC20). 
 

A afirmação da existência do aceno de um movimento de alteração de sentido, no 

âmbito desses depoimentos, para além de referenciar-se na explícita superação de 

expectativas, tem por base o indicativo de compreensão da formação didático-pedagógica 

como um momento de reflexão individual-coletiva. Nessa direção, conforme indicado por 

uma das formadoras, destaca-se a possibilidade da formação contribuir na (re)constituição da 

identidade profissional docente. Tendo em conta a compreensão de Fernandes (2007), a 

formação ratifica no docente o cariz de profissional, resgatando a sua trajetória e experiência, 

permitindo que “a herança profissional e pessoal promover a autoformação, no que torna os 

profissionais protagonistas de sua formação” (2007, p. 118). 

No que diz respeito aos cursistas que reconheciam o caráter balizador da formação 

didático-pedagógica, a ratificação desta visão se deu pelo aprofundamento, conforme 

depoimento abaixo apresentado. 

Porque consegui aprofundar e ampliar minha visão acerca da 

realidade docente e os anseios dos alunos, da universidade e da 

sociedade. Dentro dessa lógica, pude visualizar a articulação entre as 
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práticas cotidianas e os aspectos formativos do alunado, buscando 

aprimorar e modificar as atividades e os instrumentos envolvidos no 

processo (PC12). 

 

Esse depoimento confirma o evidenciado por Sousa (2013, p. 67) de que a formação 

didático-pedagógica é um meio pelo qual “se estrutura, constitui-se, se compõe e organiza-se” 

a identidade profissional docente. Conforme esta autora, tal formação possibilita que os 

sujeitos, num processo de reflexão e reconstrução da prática, autoanalisem a sua atuação 

docente e encontrem subsídios para atuar com mais segurança na docência. 

No entanto, ainda houve casos em que, apesar de um reconhecimento da importância 

da reflexão e um sentimento de inquietação diante da dinâmica da formação, o sentido 

prescritivo e normativo não foi alterado, conforme depoimentos abaixo apresentados. 

Acho que traz um incomodo em relação ao nosso papel no ensino na 

atualidade. Para despertar a discussão sobre o tema, o curso cumpre o 

seu papel, mas para a oferta de ferramental, não. Talvez não se saibam 

quais os ferramentais ou modelos de aulas que funcionem melhor na 

atualidade (PC14). 

Da formação didático-pedagógica em geral, é ...não foi o que eu 

esperava realmente, foi diferente, não estou dizendo que foi ruim, foi 

diferente, porque foi. Eu achei que seria como eu faço com os meus 

alunos, faça isso, não foi desse jeito, foi mais assim … construtivista 

talvez [...] É … é … é bem assim, eu falo você troca … que eu não acho 

ruim, só que é diferente do que eu esperava, ponto! (PC21). 

 

No quadro dos resultados relativos à alteração ou ratificação de sentidos no processo 

de reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica, vale ressaltar o afirmado 

por Cunha (2010, p. 54) de que “entram em jogo as representações que os sujeitos fazem dos 

lugares e o sentido que atribuem aos mesmos”.  

Os dados recolhidos, por sinal confirmando os achados no estudo de Silva e Ramos 

(2012), apontam que apesar da presença de representações advindas do senso comum 

considerando a formação didático-pedagógica como prescritiva, observa-se uma 

ressignificação de representações no sentido de congregar indícios de representações sociais 

dessa formação como espaço de reflexão e construção coletiva. 

Tais representações tendem a se reconfigurar em função da dinâmica da formação 

didático-pedagógica, principalmente quando se tem em conta elementos que contribuem em 

tal processo. Nesta perspectiva, segundo o que dizem os sujeitos, passamos a tratar de 

elementos presentes na formação do NUFOPE que vêm possibilitando alterações na 

compreensão dos cursistas acerca da formação didático-pedagógica. 
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No que diz respeito ao explicitado pelos formadores, reafirmando a pertinência da 

orientação teórico-metodológica, os elementos destacados foram: o planejamento construído 

numa sistemática de avaliação formativa; a dinâmica de reflexão sobre saberes e fazeres; o 

compromisso do formador com a proposta formativa. 

Quanto ao planejamento, os formadores realçam a importância de eleger um 

referencial teórico em conformidade com as necessidades dos cursistas. Neste âmbito, para 

além de outros aspectos, é destacada a importância do acesso a textos para leitura sobre temas 

da área da educação como também sobre a universidade. 

 

O que vem contribuindo, possibilitando, são os textos dos quais a gente 

trabalha, eu acho que esse último curso que a gente teve o cuidado de 

diminuir, nós só trabalhamos com quatro textos, isso foi uma coisa 

muito boa, porque a gente tem o cuidado no planejamento desse curso, 

de pensar o que é que era relevante pra trabalhar com os professores, 

eu acho que a gente conseguiu porque foram poucos textos, e deu pra 

gente dissecar (ênfase) bem, explorar (ênfase) muito esses textos 

(PF1). 

[...] essa avaliação que a gente sempre faz, discutir escolhas de textos, 

né? Porque a gente já usou textos mais densos e aí a gente começa a 

ver que é um texto muito denso, que não é muito fácil à compreensão, 

então a gente quer textos mais curtos, mais rápidos, mesmo que a gente 

dê uma indicação bibliográfica maior, essa avaliação que a gente faz 

sempre de revisão do próprio plano, de revisão do trabalho, de revisão 

de referências bibliográficas eu acho que é importante [...] (PF4). 

 

Conforme evidenciado, segundo os formadores, a eleição de um referencial teórico no 

âmbito de um planejamento contextualizado, fruto de avaliações sistemáticas, constitui-se um 

dos elementos que vem permitindo uma alteração na visão dos cursistas. Isto porque para 

muitos cursistas a participação em ações do NUFOPE é a primeira experiência formativa 

didático-pedagógica e o acesso a um referencial teórico tem possibilitado uma aproximação 

de um conhecimento que faz sentido para a sua atuação docente, o que tem implicado no 

reconhecimento da pertinência da formação didático-pedagógica uma vez que encontra a 

possibilidade de fazer leituras na área e passar a compreender os seus fundamentos. No 

âmbito dessa compreensão, ratifica-se o apontado por Veiga (2012, p. 37) de que a formação 

didático-pedagógica assume um papel importante como “campo recontextualizador, no qual o 

professor promove a articulação da teoria com outros saberes”.  

Para além desse referencial, a maneira com que ele é trabalhado também vem 

ratificando o contributo da troca entre os pares de modo que se reconhecem na fala do outro. 

Neste caso, a sistemática das ações do NUFOPE ao contribuir para que os cursistas tenham 
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proximidade com a dinâmica teoria-prática vem possibilitando uma alteração de sentidos, 

conforme depoimentos abaixo apresentados. 

 

Eu acho que uma coisa que tem ajudado, é porque o curso do 

NUFOPE tem uma relação muito forte entre teoria e prática, tomando 

a prática do professor como objeto de reflexão. Então, eles trazem a 

experiência da sala de aula, a gente organiza, eles organizam com a 

gente, elaboram, planejam com a gente, atividades a serem 

desenvolvidas durante o curso na sala de aula deles. E a partir dessas 

experiências, refletir sobre elas nos encontros realizados com a gente. 

Aí isso favorece bastante esse diálogo (PF2). 

[...] um dos elementos é exatamente eles terem esse espaço que não é 

comum na universidade, na docência, ele tem outras atividades, mas 

não tem esse espaço de pensar a própria prática, eu acho que criar 

essa condição ter um lugar onde esses professores se reúnam, onde se 

encontrem, compartilhem dificuldades, e vejam possibilidades, pra 

mim é um elemento importante [...] (PF4). 
 

Esses depoimentos ratificam a importância da formação desenvolvida sob a 

perspectiva da reflexão sobre a prática, em que o cursista é protagonista neste processo e tem 

como objeto de reflexão a intervenção na atuação docente. Neste caso, corroborando a 

participação ativa do docente defendida por Souza (2010, p. 147), “o professor se percebe 

dentro de sua prática e não alheio a ela. Com isso, percebe suas fragilidades, confronta com 

outros colegas, avalia-se e aprende, confirmando o que já sabia, reformulando suas 

concepções e adotando outras, se necessário”. Nessa perspectiva, tendo por referência 

Fernandes (2003), a atuação docente é tida como elemento privilegiado e o professor 

considerado um sujeito produtor de saberes. 

Esses elementos, no âmbito do desenvolvimento da referida proposta formativa, 

apontam para o terceiro elemento evidenciado, a coerência entre o proposto e a postura do 

formador. 

Outro elemento é exatamente a própria postura nossa, [...] isso é 

sempre ressaltado nos cursos. Que o próprio trabalho que a gente faz 

seja uma referência também, não sei se é muita pretensão da gente, 

mas aparece muito nas avaliações “isso que você tá fazendo você tá 

fazendo do jeito que você diz”. [...] é por isso que a gente reagiu tanto 

no momento em que queria que muita gente entrasse, fosse 

multiplicador. Então muito cuidado, muito zelo, porque a postura do 

professor que tá ali coordenando pra mim é importante, um elemento é 

a postura [...] por ser essa diversidade que é de cursos, de pessoas que 

estão aqui mais novas, mais antigas (PF4). 

O espaço da interlocução, eles vão aprendendo uns com os outros, eles 

vão vendo que tem muito pra aprender com essa troca. Acho que a 
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própria organização didática que a gente tenta desenvolver no 

processo. Acho que essa possibilidade de estar com pessoas de outros 

centros, compartilhando angústias, compartilhando dificuldades, 

facilidades, vendo como a gente é inacabado, eu acho que com isso 

eles se sentem inacabados, e aí com isso eles vêm buscar a nossa ajuda 

(PF5).  

Porque eu acho que a gente tem muito cuidado quando a gente prepara 

a aula, num esquema didático-pedagógico muito de encontro, de 

partilha, de diálogo, e eles gostam muito disso. Eles falam professora 

eu me virava pro quadro e não ligava pra meus alunos, a forma que 

vocês falam é como estou fazendo com os meus alunos (PF5). 
 

Esses depoimentos permitem inferir que a coerência entre o proposto e a postura do 

formador contribui para uma alteração de sentido atribuído à formação didático-pedagógica 

por possibilitar aos sujeitos vivenciar o proposto, a partir da própria prática, principalmente 

em termos de resguardar a dinâmica teoria-prática, o que no dizer de Pachane (2003, p. 86-87) 

representa compreender a formação “como um contínuo, de forma que os professores não 

sejam concebidos como produtos acabados, mas ao contrário, como sujeitos em evolução e 

desenvolvimento constantes”. 

Nesse quadro, segundo os formadores, os elementos que vêm possibilitando 

alterações de sentidos atribuídos à formação didático-pedagógica têm a ver com o caráter da 

proposta, principalmente em termos da experiência de aprender com o outro – no âmbito de 

um diálogo entre os cursistas-cursistas e formador(a)-cursistas. Tal situação remete à 

compreensão de Cunha (2007a, p. 18) de que 

 

Qualquer proposta curricular que pretenda articulação em torno de um 

projeto de curso exige a condição do trabalho coletivo, requer um professor 

que dialogue com seus pares, que planeje em conjunto, que exponha as suas 

condições de ensino, que discuta a aprendizagem dos alunos e a sua própria 

formação, que transgrida as fronteiras de sua disciplina, que interprete a 

cultura e que reconheça o contexto em que se dá seu ensino e no qual sua 

produção acontece. 

 

Os formadores também evidenciaram que a sistemática de oferta institucional da 

formação vem contribuindo para dar visibilidade à formação didático-pedagógica, 

principalmente ao requisitar apoio de profissionais da área de educação, como profissionais de 

direito e de dever. Tal fato tem implicado num reconhecimento da comunidade docente, num 

processo que se expande na medida em que os cursistas passam a explicitar em outros espaços 

a relevância da experiência formativa.  

 

Olha os resultados da pesquisa estão sendo muito interessantes, [...] 

e as perguntas que nós fizemos a gente ver que o curso realmente 
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contribuiu [...] e assim [...] a semana passada eu fui dá uma palestra 

lá em fisioterapia porque algumas pessoas fizeram o curso né? E a 

coordenadora é nova, tá chegando [...] com muita vontade de fazer 

um trabalho diferenciado e pediu pra que a gente fosse lá pra falar o 

que é o NUFOPE, qual é a proposta do NUFOPE, assim querendo 

realmente é, que as pessoas que não fizeram o curso, os outros 

professores, se engajarem, [...], então isso é uma coisa boa, a gente 

vê os frutos disso aí. É uma proposta que ela tem tudo pra tentar 

ampliar mais porque uma das questões fundamentais que eu acho 

nesse curso, é porque não é obrigatório, é espontâneo (PF1). 

Primeiro, eu acho uma coisa importante, é a própria universidade ter 

um grupo de professores que pensam a formação dos professores. 

São professores de vários departamentos e de dois centros, [...]. 

Então professores que tomam a prática dos professores da 

universidade, e a formação continuada como objeto de estudo e de 

trabalho (PF2). 

Eu acho que é no processo mesmo que a gente vai vendo como eles 

vão vendo e compreendendo que eles precisam modificar, [...]. Então 

pra mim isso é um indicativo de que realmente é pertinente porque a 

gente vê se mover esse professor, eu nunca termino um curso e os 

professores estão apáticos, eu sempre termino com eles sempre 

querendo mais, sempre querendo falar de uma experiência, querendo 

dizer que experimentou e que deu certo ou que ainda teve alguma 

dificuldade (PF4). 

Eu acho que nós somos muito entusiasmados pela formação de 

professores, todos nós que estamos no NUFOPE, nós gostamos muito 

de estar na formação de professores. Nós reconhecemo-nos 

professores, reconhecemos esse inacabamento, e a todo tempo 

estamos buscando. E tem uma coisa de cumplicidade do grupo sabe? 

Não tem estrela, todo mundo troca com todo mundo. É uma coisa 

muito legal que está acontecendo, a gente quer construir parceria. E 

na ação isso se expressa (PF5). 

 

Esses depoimentos evidenciam o reconhecimento da pertinência de construir uma 

cultura da formação, principalmente em termos do afirmado por Zabalza (2004b, p. 176) de 

que é importante “uma combinação de esforços e compromissos entre a instituição e seus 

profissionais. Sem essa integração, é pouco provável que as iniciativas de formação 

prosperem”. Inclusive realçam que a visibilidade da formação didático-pedagógica decorre de 

uma política institucional que congrega profissionais que estão envolvidos com a formação 

docente e se mobilizam na prática para que os docentes atribuam um valor a essa formação. 

Além disso, a pertinência de se atribuir a esses docentes a responsabilidade de pensar a 

formação didático-pedagógica remete ao apontado por Cóssio (2008, p. 190) de que “a 

existência de um grupo permanente responsável pelo trabalho pedagógico evitaria a 

pulverização de ações, a inconstância na oferta e o caráter transitório dado a algumas 
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iniciativas realizadas neste sentido”. Vale realçar a reafirmação do investimento na 

sistemática de oferta de formação.  

 

Ah! isso ser uma sistemática não ser um evento. A ação do NUFOPE 

ela não é eventual, ela é sistemática, ela se dá através do curso de 

atualização docente, mas se dá também através de outros cursos, 

como o curso de avaliação, de lidar com novas tecnologias, através 

dos círculos de dialogo, através dos seminários e através da 

pesquisa. Então, esse conjunto de ações que são realizadas não de 

forma fragmentadas, mas de forma articuladas ajuda-nos estar mais 

próximo dos professores (PF2). 

 

Esse depoimento ratifica a afirmativa de Cunha (2007a, p. 22) de que “é preciso que 

esse movimento não fique dependendo de iniciativas pontuais, como se não houvesse o 

reconhecimento da importância da docência”, principalmente no que diz respeito à pertinência 

da proposta do NUFOPE se configurar como estudo e intervenção no âmbito da docência 

universitária. 

No que diz respeito aos cursistas, os elementos que vêm contribuindo para uma 

ressignificação de sentido da formação didático-pedagógica foram relacionados aos debates e 

às leituras sobre questões relacionadas ao ensino, ao contexto social e à universidade. Nesse 

quadro, a reflexão sobre a prática mediada por um referencial em si evidencia o caráter da 

formação e possibilidades de contribuir para reconfiguração de sentidos, conforme explicitado 

abaixo: 

Trouxe de forma prática e reflexiva assuntos pertinentes ao ensino e à 

realidade da Universidade (PC3). 

Porque teve um formato problematizante, reflexivo sobre o ensino 

superior e suas especificidades (CP4). 

Os elementos mais importantes foram as reflexões que elas 

estimulavam na sala de aula, a [...] ela botava alguns quadrinhos, na 

sala de aula, da forma que a gente buscasse algum significado pra 

aquilo que ela mostrava e que trouxesse pra formação da gente, que 

aquilo ali tinha haver com a formação da gente, o que buscar daquilo 

ali pra gente. (PC5). 

Permitiu reflexões sobre as minhas práticas e com isso permitiu 

aperfeiçoá-las (PC7). 

[...] fomos fazer o curso, sem entender o que seria, nós pensávamos 

que a princípio ia se deter mais às questões didáticas, mas depois a 

gente viu que, o escopo do curso era bem maior, discutir outras 

questões, além das didáticas, então, foi muito bom, assim porquê, ao 

mesmo tempo em que a gente se atualizava, pelas leituras, pela 

discussão, funcionava também como uma válvula de escape, né? 

Assim, os colegas contando seus problemas, seus sucessos, então, 
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assim, acho que foi esse o motivo, e que me motivou a continuar, e 

depois saber que não era, obrigatório né? Tanto que depois, acho que 

foi em 2011, eu quis fazer novamente, mas, é, a [...] fez assim, “não, é 

só pros novos, tem muitos novos, não sei o quê”, aí eu, “tá, tudo bem, 

então daqui a pouco eu faço de novo” (PC12). 

Nunca havia parado para pensar sobre as particularidades da 

formação universitária num contexto mais amplo. De forma a dar 

conta daqueles indivíduos que compõem a nossa a Universidade. Acho 

que após aquele momento de qualificação, todos meus 

posicionamentos, dentro e fora da sala de aula sofreram significativas 

alterações (PC20). 

Eu nunca tinha parado pra isso, no curso de fato eu parei, discuti com 

colegas de diversas áreas, então aprendi bastante, foi muito legal, 

nesse sentido, eu achei que ia ser mais chato, [...] em todos (os 

sentidos), eu achei que ia voltar para cadeiras escolares, assim, e eu 

não tenho mais paciência pra isso. [...] foi muito melhor do que eu 

esperava (de ser tangido feito gado), [...] mas foi logo no primeiro que 

quebrou essa expectativa. Foi muito mais uma troca de experiência e 

teve ainda uma parte que de fato aprendi formal, os conteúdos, até 

botei nos cursos meus algumas coisas, mas nunca, nunca, tinha visão 

disso, zero (PC21). 

Porque desmitificou questões construtivistas da docência e as técnicas 

e isso se deu pela socialização das dificuldades encontradas pelas 

participantes do curso e seus obstáculos em sala de aula. Dessa forma, 

em que pese as diferentes áreas dos participantes, muitos comungam 

do mesmo problema (PC22). 

Se eu tinha essa necessidade de conhecer o que se discute na 

literatura, de técnica, sobre aspectos desse assunto, pra mim a 

expectativa foi totalmente atendida, porque o curso oferece, além da 

oportunidade de estar trocando ideias com os professores que 

ministram o curso, a gente também troca ideias com os outros 

professores, a gente tem acesso a textos diversos que realmente 

enriquecem muito e ajuda a gente ter uma compreensão melhor sobre 

as práticas pedagógicas. Então, eu pude mudar muita coisa que fazia 

antes, se antes minha intuição guiava certo caminho, mas através do 

curso eu pude acrescentar mais elementos nessa sala de aula. O tempo, 

o curso me mostrou que o tempo pra aquilo é melhor noutro momento, 

pra aplicar aquela metodologia aquela didática (PC27). 

Eu acho que assim como eu te falei nesse primeiro, que a gente refletia 

muito sobre os paradigmas, então essas questões assim, acho que 

quando a gente discutiu a parte dos paradigmas, e aprofundou essas 

questões, eu acho que isso aí faz com que a gente repense algumas 

necessidades de investimento nessa formação, nesse ser professor, né, 

então, essas questões aí pode mobilizar algumas reflexões (PC34). 

 

Ratificando o apontado pelos formadores, os cursistas evidenciam a dinâmica de 

reflexão sobre saberes e fazeres como um elemento que vem contribuindo para ampliar a 
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visão sobre as particularidades do ensino na universidade e, por tabela, reconfigurar sentidos 

atribuídos à formação didático-pedagógica. Tal ordem de acontecimento revela a pertinência 

do afirmado por Sousa (2013, p. 129) de que “compreendendo as diversas situações e os 

diversos problemas enfrentados nesse meio, os professores tornam-se mais participativos e 

atuantes na busca de soluções para os desafios identificados coletivamente”, constituindo 

assim a sua identidade profissional docente. 

Nessa perspectiva, reconhecer um sentido para a formação didático-pedagógica, a 

partir de uma reflexão sobre a realidade construída, ratifica o afirmado por Tuan (1983, p. 10) 

sobre a importância da “capacidade de aprender a partir da própria vivência”. Essa vivência, 

conforme evidenciada, de maneira reflexiva considera as experiências do grupo e tem 

possibilitado aos cursistas perceber que a formação vai além do aspecto prático do fazer 

docente (PACHANE, 2003). 

Esses depoimentos evidenciam o reconhecimento da pertinência da leitura de uma 

literatura que trata do caráter profissional docente. A dinâmica de tratamento desses textos 

também aponta outro elemento que se encontra relacionado à experiência profissional dos 

formadores que passam a ser um referencial de coerência entre a teoria e a prática. 

 

A partir da própria forma de lidar com as pessoas, do respeito 

demonstrado, por exemplo, quando você tem a formação do NUFOPE, 

você tem professores de um universo bem amplo, então você tem 

professores da educação, mas você tem professores que passaram a 

vida inteira trabalhando, por exemplo, com a engenharia que num 

determinado momento da vida resolve fazer a formação pedagógica, 

né? Então, eu vi muito esse cuidado com essa pessoa, essa conquista 

dessa pessoa pra trazê-la mesmo pra compreensão dessa formação 

como um processo mais amplo, como um processo humano. [...] esse 

elemento, é um elemento que pra mim diz tudo da formação, [...] não 

dá pra eu imaginar que de repente eu sou toda poderosa, e sei tudo, e 

que aquele professor que não tem o pé na educação, e eu vou dar pra 

ele tudo. Então a lógica da formação do NUFOPE não é essa, é uma 

lógica de troca, de conversa, de conquista, de convencimento, que diz 

do respeito que se tem pelo formando, que diz do respeito que se tem lá 

na ponta, pelo o aluno, porque na hora que eu trago o sujeito daquela 

forma, o meu jeito de lidar com ele também é formativo, né? E também 

certamente ele vai levar, vai pensar naquela formação, eu que não 

tinha nenhum transito ali dentro, eu fui tratada com maior cuidado, 

com maior respeito, então isso tem que ter um rebatimento na vida do 

professor como professor, como um formador (PC1). 

Ah com certeza! As formas de abordagem, eu pude apresentar até em 

forma de tirinhas em sala de aula, na forma de desenho, de quadrinhos 

mesmo. Então, pô, é tudo válido, se você consegue transmitir daquela 

maneira, tá ótimo né? (PC6). 
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As discussões com os outros colegas em que cada um traz a sua 

experiência, a expertise dos professores que estão ali a todo momento, 

tem professores com muita experiência, com uma expertise enorme 

sobre os temas, que trocam ideias de forma muito clara, tranquila, 

muito aberta com a gente. Além da bibliografia que a gente tem acesso 

a partir do curso (PC27). 

Eu acredito que seja a própria formação do professor, dos docentes 

que fazem parte do NUFOPE, eu acho que eles têm uma postura muito 

interessante, a didática também que eles têm, eu acho que isso foi tudo 

na minha formação, pra melhorar, complementar. (PC31). 

 

Esses depoimentos, também ratificando o apontado pelos formadores, para além do 

compromisso pessoal-profissional dos formadores, evidenciam a coerência entre o proposto e 

o vivido revelando a pertinência do que Tuan (1983, p. 20) afirma em termos de que um lugar 

“atinge realidade concreta quando nossa experiência com ele é total, isto é, através de todos os 

sentidos, como também com mente ativa e reflexiva”. Neste caso, o contributo do NUFOPE 

no processo de reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica vem 

passando pela dinâmica das relações estabelecidas. 

De modo geral, essa dinâmica, como um representativo das possibilidades de trocas de 

experiências, reafirma a pertinência da perspectiva da experiência humana fundamentar o 

processo formativo, nomeadamente como um processo em que, conforme Tuan (1983), o 

sujeito volta-se para o mundo exterior e reconstrói a realidade, no caso, reafirmando o seu 

sentido ativo e reflexivo, tendo por base a compreensão de que para experienciar “é 

necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto” (TUAN, 1983, 

p. 10). Isto talvez justifique o fato de alguns desses cursistas passarem a se envolver 

sistematicamente com as ações de formação didático-pedagógica do NUFOPE.  

Os resultados apontaram a pertinência da institucionalidade do NUFOPE na alteração 

da visão acerca da formação didático-pedagógica, inclusive essa pertinência toma um 

aspecto inesperado quando um dos sujeitos afirma que a participação no curso de atualização 

contribuiu na decisão para qual área de formação iria dar continuidade aos estudos: 

redirecionou minha opção para fazer o doutorado em Educação e não em Administração 

como era meu pensamento inicial (PC7). 

Nesse sentido, a pertinência da institucionalidade do NUFOPE vem contribuindo 

para reafirmar o reconhecimento de que a formação didático-pedagógica é componente 

integrante do desenvolvimento docente, uma vez que os achados apontam para o 

aprofundamento da compreensão de que a formação deve ser um processo contínuo e 
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sistemático para todos os docentes independentes de serem formados no campo do 

conhecimento da educação.  

 

Pertinência tem, eu acho que, sobretudo tem toda pra todo mundo, né? 

Eu não estou dizendo que o pessoal da educação não precisaria, a 

gente precisa, se retroalimentar em termos de discussão e 

conhecimento, mesmo depois da formação do NUFOPE, a gente ta aí 

tentando se juntar, fazer grupo de pesquisa, discutir, então a 

pertinência, isso já diz da pertinência. Acho que tem esse elemento 

muito forte de a universidade receber professores que em tese não têm 

formação de professor, e em tese não são professores, eles são de uma 

outra área .... Então você tem um professor, que de fato ele tem 

conhecimento específico grande, mas um conhecimento pedagógico 

resumido, reduzido, então eu acho que é muito pertinente por todas 

essas razões (PC1). 

Eu percebia a necessidade de, eu sabia que era importante pra mim, 

não é que, que eu tinha que aprender, né? Mas eu percebi que tem 

muitos outros professores que nossa senhora, são bem complicados, 

viu! Eles realmente precisam de uma reciclagem geral, então isso 

realmente deve ser, essa formação deve continuar por conta de, desses 

fatores mesmos (PC10). 

 

No rol dos depoimentos também é ratificada a pertinência da dinâmica proposta pela 

formação didático-pedagógica ofertada pelo NUFOPE, que contribuiu para que passassem a 

perceber que a formação é um processo contínuo, reafirmando a reconfiguração no que diz 

respeito ao reconhecimento de que a docência tem suas especificidades. 

 

Nossa! Foi totalmente, e, é como eu falei né?, Discutimos muitos, 

muitos assuntos nessa formação, não só docente, mas também o seu 

papel na sociedade, quais as implicações do seu trabalho, e assim, ela 

supera todas essas questões mais pedagógicas, [...] ao mesmo tempo 

também se relaciona com as outras questões, mas, [...] o mais rico do 

trabalho, é você ter essa, ter essa formação com os outros colegas [...] 

(PC12). 

A sensação ao final do curso foi de que esses encontros não deveriam 

acabar, que o NUFOPE deveria ser um espaço não somente para 

cursos mas para encontros de professores, discussão do dia a dia da 

sala de aula, dificuldades, leituras, discussão de temáticas que fazem 

parte do nosso cotidiano, enfim, trocas e aprendizagens sem data para 

acabar. Encontros mensais, ou bimestrais, mas regulares. Percebi que 

a nossa formação deve se dar continuamente, tanto a partir do estudo 

como a partir dessas trocas (PC15). 

Eu pude me identificar, e também aprender, né? Novas formas de lidar 

com os alunos, os discentes de nível superior, e vi também o 

crescimento de colegas, que tinham, é que no início diziam que tinham 

muita dificuldade né? O professor de nível superior, ele faz um 
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concurso pra docente, muitas vezes ele vem da experiência 

profissional, assim, um engenheiro vem do trabalho como engenheiro 

lá fora, e não tem uma formação anterior né? E isso se vê em todas as 

áreas, então acho que esse curso, ele é muito importante realmente, 

pra, é, aliar o conhecimento prévio que a pessoa traz, a uma melhor 

forma de, de lidar com esse conhecimento, e dessa troca de 

conhecimento na verdade, né? (PC16). 

O curso é totalmente pertinente, a gente precisa desses conhecimentos 

para estar em sala de aula, não dá pra fazer de todo jeito, então 

entender que existe uma sistemática, e claro que essa sistemática ela 

não é engessada, ter a maior tranquilidade pra mostrar ao aluno que 

você não é o conhecedor supremo daquele conhecimento. Então a 

gente fica mais seguro (PC27). 

Acho que essa questão da descoberta dessa necessidade de que você 

não tá formado, de que você precisa refletir sobre algumas questões, 

..., eu acho que quando você repensa algumas questões, algumas 

coisas que você já trazia, que achava que era correto e que achava que 

poderia fazer, e quando você se depara com outras questões em 

relação a isso, então você termina repensando essa necessidade de tá 

em continua formação (PC34). 

 

Esses depoimentos reafirmam que a formação didático-pedagógica para o docente do 

Ensino Superior deve ser considerada em seu sentido mais amplo, não se detendo aos aspectos 

relacionados unicamente ao espaço da sala de aula, mas congregando de forma 

contextualizada os desafios atuais para a docência. Nessa direção, Veiga (2012, p. 14) defende 

a formação didático-pedagógica “como um processo de produção de novos conhecimentos, de 

compartilhamento de diferentes saberes, de reflexão da prática pedagógica como condição 

básica para a atuação profissional comprometida com as transformações sociais”. 

Tal reafirmação indica uma reconfiguração da visão de formação didático-

pedagógica no sentido ressaltado por Leite e Ramos (2007, p. 30) de que a formação para o 

exercício docente “possibilite identificar, rever e redimensionar conceitos”. Nessa direção, 

Barreira (2009, p. 10) compreende que a necessidade de redimensionamento da formação 

pelos docentes universitários remete à “redefinição de concepções de formação docente para 

a educação superior, pensadas no âmbito de políticas institucionais comprometidas com o 

desenvolvimento profissional dos professores”. Ainda é possível ressaltar a legitimidade do 

caráter institucional do NUFOPE reconhecido pelos cursistas. 

 

O curso do NUFOPE é o único curso na UFPE que permite um olhar 

voltado à parte didático-pedagógica, daí sua importância. O NUFOPE 

já conta com a expertise suficiente para continuar com essa iniciativa. 
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Acho inclusive que poderia elaborar cursos adicionais (pagos) para 

quem tiver interesse em se aprofundar (PC28). 

Acredito que ainda há que melhorar muita coisa para um ensino de 

melhor qualidade na UFPE, incluindo estrutura física e investimento 

na preparação docente, sendo os cursos do NUFOPE um apoio para 

isso. Mas acho que a universidade deveria investir mais na 

qualificação de seus professores (PC33). 

 

Em consonância com esses depoimentos, outros cursistas afirmaram a pertinência da 

formação didático-pedagógica se configurar numa prática obrigatória. Essa questão conforme 

Zabalza (2004b) é um dos dilemas da formação para o docente do Ensino Superior ficando na 

expectativa de que seja por iniciativa individual ou da instituição. 

O Curso do NUFOPE é algo que recomendo a todos os docentes e de 

modo especial aos mais antigos, pois induz a rever conceitos, quebrar 

paradigmas, ampliar os horizontes. DEVERIA SER OBRIGATÓRIO 

PARA TODOS OS DOCENTES PERIODICAMENTE (PC17). 

Acho que é importante a gente nunca parar, a gente fez um curto, é 

certo que no outro dia a gente sabe que já tem tantas outras coisas 

mais atualizadas, modernizadas, e eu acho que a universidade precisa 

de modernização, como todo mundo fala sempre. E eu acho que o 

curso do NUFOPE, eu nunca mais fiz, gostaria até que tivesse até 

outros, no mesmo nível pra que os outros professores que estão 

chegando, principalmente esses recém chegados e como eu estou já na 

fase de, já quase me aposentando, tem que deixar, acho que é 

importante que o curso continue, esse curso do NUFOPE. E que seria 

uma coisa, eu acho que assim não obrigado, mas que todos tivessem 

oportunidade de fazer, de todo departamento, acho que todos os cursos 

tinham que fazer (PC31). 

 

Apesar da pertinência desses depoimentos, se faz necessário considerar conforme 

identifica Pachane (2003) que a não obrigatoriedade proporciona maior qualidade ao 

programa, pois envolve apenas aqueles que realmente estão interessados em melhorar a 

docência universitária. Diante da suposta obrigatoriedade que motivou alguns cursistas a 

buscarem as ações do NUFOPE, e da alteração na visão desses cursistas sobre a pertinência 

da formação didático-pedagógica, concordamos com o alerta de Veiga (2012, p. 149) de que 

“a convocação é uma prática questionável, tendo em vista que mudanças de concepções e 

práticas não ocorrem por ‘decreto’, devem ser conquistadas num processo em que os 

professores tenham o sentimento de pertença ao que se está propondo na formação”.  

No rol dos achados referente às contribuições do NUFOPE, vale destacar um 

indicativo da construção da identidade profissional docente num processo semelhante ao 

constado por Broilo et al. (2010, p. 98) de que “há, portanto, um forte impacto no fazer de 
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profissionais oriundos de outras áreas de formação na perspectiva de aperceberem-se como 

sujeito que constroem, aprendem e exercitam conhecimentos do campo da docência e desejam 

a construção dessa identidade”, como bem exemplifica o depoimento a seguir: 

 

Logo após esse curso, eu, me tornei coordenador de curso, [...] talvez a 

primeiro e único grande desafio da coordenação foi, é, fazer a reforma 

curricular, ou seja, pensar toda uma formação de um aluno. E assim, 

com essa sociedade, [...] plural, por conta das tecnologias, desses 

desafios sociais, em fim, até o próprio contexto local, então isso pra 

mim foi importante, porque você consegue visualizar. Assim, pelo 

menos pra mim, com mais clareza, alguns desses tópicos, você pensa, 

do ponto de vista pedagógico, que isso reflete. Então, assim, tanto isso 

serviu pra, pra definição assim, do que [...] a gente queria como 

profissional, quais são, quais eram as estratégicas didáticas, que a 

gente ia utilizar pra atender aquela formação. Então, assim, pra mim, 

ter feito antes disso, nossa! Foi fundamental, porque, você visualiza, eu 

acho que talvez seja o grande momento dos cursos (PC12). 

 

O NUFOPE tem possibilitado aprofundar e ampliar a visão acerca da realidade 

docente, da universidade, da sociedade e dos anseios dos estudantes, contribuindo na 

visualização da articulação entre as práticas cotidianas e os aspectos formativos. 

Na realidade eu tinha pouca visão sobre essa questão didático-

pedagógica, e o curso me abriu um pouco os horizontes assim, de no 

caso de refletir mais sobre o que é, assim, transmitir o conhecimento 

para o aluno. E me fez, me fez mudar um pouco o que eu pensava 

antes, da visão de antes pra o que eu tenho agora (PC5). 

Antes de qualquer coisa o indivíduo tem que ter pendor e gostar do que 

faz. De posse dessa carga genética o que o NUFOPE fez foi mostrar, 

capacitar, orientar e motivar como administrar alunos para ministrar 

uma aula com princípio, meio e fim, preparando-lhes e motivando-lhes 

para a seguinte, mantendo acesa a chama da curiosidade 

científica(PC6). 

Inclusive nas aulas que leciono na graduação, procurei aliar muito 

mais a teoria com a prática (PC9). 

É, eu levei algumas informações que eu obtive lá durante a formação 

continuada pra dentro da sala de aula. Então eu mudei, mudei muita 

coisa pra o que eu fazia, com relação principalmente a apresentação 

dos meus, dos slides, das minhas aulas. E com relação à dinâmica 

também, a dinâmica, a motivação, deixar os alunos mais motivados na 

sala de aula. Isso aí foi importante [...] é, eu passei da teoria pra 

prática (PC10). 

De certa forma, me fez perceber que na medida em que a complexidade 

social aumenta (com a própria evolução da sociedade, e de seu 

substrato cultural), os diversos "ensinos" e ramos do saber apresentam 
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dificuldades comuns, mas também questões específicas, inerentes a 

cada área (PC25). 

Alterou no sentido que me tornou um professor mais preocupado com a 

sistematização do processo didático, mas ratificou outras variáveis 

como a preocupação com o contexto do aluno, com avaliações justas e 

adequadas, com o estímulo a participação no sentido da construção do 

conhecimento (PC27). 

Porque logo ao concluir o curso obtive condições de repensar novos 

conteúdos programáticos, e inseri-los nas disciplinas que ministro, 

através das novas técnicas apreendidas, que vieram a melhorar o 

aprendizado e a vivência com os discentes (PC31). 

 

Esses depoimentos ratificam que o NUFOPE vem contribuindo na direção de uma 

formação que conduz à reconstrução da experiência, mobilizando, conforme Pimenta e 

Anastasiou (2011), para a revisão e a construção de novas formas de ensinar. E como 

resultado dessa dinâmica os sujeitos apontam uma compreensão diferenciada em relação aos 

aspectos práticos da sala de aula, como planejamento, avaliação e relação estabelecida com os 

estudantes, questões mais procedimentais que passaram a realizar em sala de aula. Inclusive 

os sujeitos sinalizam o protagonismo num processo inovador, na direção do defendido por 

Lucarelli (2007, p. 82) em termos da formação configurar-se num “processo de rupturas com 

os modos habituais de operar, que origina inovações na aula, a articulação teoria-prática 

funciona como elemento sinérgico da situação didática”.  

Nesse sentido, os sujeitos apontam certa sensibilidade nas questões práticas e no 

direcionamento de uma consciência sobre seu papel como docente; afirmam a legitimidade de 

um conhecimento que auxilie a (re)elaborar os procedimentos realizados em sala de aula, 

ratificando o desafio da formação em “desmistificar a ‘facilidade’ do ensinar, conceituado e 

vivido como o simples ato de transmitir informações, explicitando sua intencionalidade, sua 

complexidade e suas exigências” (BORDAS, 2005, p. 14). Além das reconfigurações no 

saber-fazer dos cursistas mediante o conhecimento sobre aspectos do ensino, um dos cursistas 

destacou como contribuição do NUFOPE o fato de pensar melhor sobre a particularidade do 

exercício da docência na universidade, conforme expõe o depoimento abaixo: 

É, eu acho que nesse sentido mesmo, assim, do próprio funcionamento, 

de entender de como funcionava a questão da universidade pública, 

você tem que fazer algumas mudanças naquilo que você já traz de uma 

faculdade particular, por exemplo, então assim, tipo, formas de 

avaliação, né, o pensar mesmo assim, de como agir diante do aluno, de 

como discutir algumas questões com o aluno, de posicionamentos que 

você tem diferente de uma faculdade privada. E aí nesse sentido, 
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quando você tem conhecimento do funcionamento da instituição, isso 

facilita também na sua relação com o aluno, nesse sentido (PC34). 

 

Foram evidenciados ainda elementos que vêm contribuindo para limitar alterações 

tanto pelos formadores como pelos cursistas. No que diz respeito aos formadores estes 

destacam como elementos presentes na formação do NUFOPE que vêm limitando alterações 

na compreensão dos professores acerca da formação didático-pedagógica: o tempo 

disponibilizado para o formador e o cursista para se dedicar mais à formação didático-

pedagógica; a dificuldade do cursista em se reconhecer como docente; a resistência do 

cursista em participar ativamente da própria formação didático-pedagógica. 

No que se refere ao aspecto tempo, é evidenciada a problemática da condição do 

trabalho docente no Ensino Superior, em termos de não possibilitar um envolvimento do 

docente em seus momentos de estudos individuais e coletivos no âmbito da formação ofertada 

pelo NUFOPE.  

O limitar ainda é a questão do tempo, tanto nosso quanto deles. 

Porque eles se encaixam num horário pra vir assistir as aulas, mas 

muitas vezes eles não têm o tempo que eles queriam para o que eles 

dizem né, de puder estudar mais, de ler o texto, de tentar não só ler, 

mas de estudar o texto pra poder por em prática, mas mesmo assim, 

essa diminuição (dos textos) a gente já vê um grande avanço, a 

dificuldade maior é justamente essa (o tempo), o pouco pra eles 

lerem o texto, aprofundar (PF1). 

[...] o excesso de atividades que os professores assumem, vai 

dificultando de certa forma que eles assistam às aulas, aos 

encontros. Então, de vez e outro eles têm dificuldades de fazer o 

curso todo ou de estar presente o curso todo para desenvolver as 

atividades que desenvolvem. Também outra dificuldade também, é 

que boa parte desses professores são professores novatos, então. E 

tem sido algo, um fenômeno interessante na universidade, quase 

todos os cargos de gestão são colocados para os novatos. Eles 

entram na universidade, sem saber muita coisa da universidade, e já 

assumem cargos de gestão. Então fica muita atribuição, isso também 

dificulta a participação deles no curso (PF2). 

Eu acho que [...] o tempo é pouco. Que as coisas não vão acontecer 

ali, o curso cria condições pra que o professor pense sua prática, do 

ensino propriamente dito na sala de aula, ... mas ele só vai 

ressignificar sua prática ... quando ele tiver lá em sala de aula com 

os alunos, a partir dos desafios do cotidiano, aí ele vai poder 

mobilizar um pouco esse conhecimento, então pra mim um limitando 

é esse de que a gente faz o curso e eles vão embora e não uma, um 

prosseguimento, um acompanhamento maior (PF4). 
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Posicionamento como esse, conforme Santos (2008, p. 116), “explicita a 

complexidade da atuação profissional dos professores universitários, uma vez que são 

‘obrigados’, além de ensinar na graduação e pós-graduação, a desenvolver pesquisas, a 

orientar alunos, [...] e responder aos encargos administrativos”. Esses depoimentos permitem 

afirmar que os investimentos realizados na formação didático-pedagógica pouco vêm 

contribuir na reconfiguração da compreensão do professor-cursista se não existir uma 

alteração nas condições em que os docentes desenvolvem suas atividades no âmbito do 

Ensino Superior, principalmente se não existe de fato uma preocupação em “rever as formas 

de recrutamento e progressão na carreira do professor universitário, ressaltando a importância 

dos saberes da docência” (CUNHA, 2010, p. 297). É possível que essa condição contribua 

com o segundo elemento limitador apresentado pelos formadores, a própria compreensão de 

alguns cursistas em relação à atividade docente no Ensino Superior. 

Pra mim a relação de alguns professores não aceitarem a docência 

como profissão. Pra quem vem achando que a docência não é uma 

profissão, mas que ele é um pesquisador e dá aula. Esses professores 

realmente é [...] têm dificuldade de trazer as experiências, tem 

dificuldade de se identificar com os textos. Então quando a gente 

trabalha com professores que se acham pesquisadores que dão aula, 

fica mais difícil o trabalho, e a gente tem que ver. Eu não sei como 

ainda, a gente trabalhar uma forma que esse professor vá percebendo 

que ele entrou na universidade pra ser professor e pesquisador, e não 

o inverso (PF2). 

Porque os professores universitários são os mais resistentes quando se 

trata em atualização didático-pedagógica. Assim, é preciso investir em 

sensibilizar esses professores, pois os jovens estão chegando na 

universidade, muitas vezes, com vieses deturpados de democracia, 

atualidades, cidadania. E os professores precisam estar preparados 

para isso, porque não é apenas ensinar sua disciplina, mas formar o 

cidadão (PF3). 

Claro que tem um processo que é de cada um, tem professor que é mais 

fechado que leva um tempo, que fica só ouvindo, na retaguarda, mais 

resistentes, tem outros que acha que é acha que é assim mesmo, [...] 

que é professor a não sei há quantos anos. Mas, na regra geral eles se 

mobilizam muito com o curso (PF5). 

 

Apesar do reconhecimento de que há saberes específicos na docência, conforme 

explicitado anteriormente, é um dos limites a dificuldade de alguns cursistas em se reconhecer 

como profissional do ensino, bem como resistirem a participar de um processo formativo com 

um maior envolvimento pessoal. Vale considerar, conforme constatado por Santos (2008), 

que ações como essa mexem em crenças e valores, e que a presença da desconfiança com 
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relação à utilidade das teorias pedagógicas pode ser explicada pela natureza da formação 

desses profissionais. Neste caso, importa considerar a compreensão de Broilo et al. (2010, p. 

104) de que 

a construção de uma pedagogia universitária não é um processo linear com a 

pronta adesão e entendimento de todos, mas sim um processo permeado por 

contradições, interesses, opções políticas, pressões internas e externas. 

Porém, sendo um processo aberto, dialógico, dialético, e essas características 

permanecendo como fundantes, permitirão o afloramento das contradições e, 

no trato coletivo, a fundação do caminho da superação. 

 
 

De modo geral, os achados indicam a necessidade de reforçar a cautela dos 

formadores em relação às experiências dos cursistas, em considerar conforme Cunha et al. 

(2006, p. 14) que o processo formativo deve ser mediado pela compreensão de que “acordar 

professor universitário é um ritual de passagem, portanto requer cuidados específicos que 

respeitem essa singularidade”, bem como ratificar que o tempo de formação vivenciado pelos 

cursistas ainda é pouco em relação à complexidade da docência, e o limite de tempo 

institucional para se dedicarem mais. Os elementos de ações do NUFOPE que vêm 

contribuindo para reconfigurações de sentidos atribuídos à formação didático-pedagógica 

corroboram que a atenção à dimensão didático-pedagógica no âmbito do Ensino Superior 

tende a se fortalecer quando assumida tanto pela dimensão pessoal-profissional quanto 

institucional. 

Diante do exposto, como espaço institucional o NUFOPE vem contribuindo para o 

fortalecimento de uma cultura formativa didático-pedagógica em termos dos docentes 

reafirmarem sua legitimidade como espaço de estudos e intervenção na docência universitária. 

Os investimentos realizados desde a emergência de ações de formação continuada dessa 

ordem no que se refere aos aspectos de estrutura e organização situados num tempo-espaço da 

UFPE têm contribuído para o reconhecimento de elementos que possibilitam reconfiguração 

de um lugar para a formação didático-pedagógica, e que viabilizam a pertinência dessa 

formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo caracterizar contributos de ações do NUFOPE no 

processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a formação didático-pedagógica. Para 

tanto, tivemos como questionamento norteador: em que medida o NUFOPE vem contribuindo 

no processo de reconfiguração de um lugar/sentido para a formação didático-pedagógica? 

Para responder essa questão traçamos os seguintes objetivos específicos: Identificar 

motivações e expectativas que se encontram na base da oferta e procura por ações de 

formação continuada do NUFOPE; Identificar elementos de ações do NUFOPE que vêm 

contribuindo no processo de reconfiguração de um lugar para a formação didático-

pedagógica. 

Para dar conta do propósito traçamos um percurso investigativo que nos aproximasse 

dos valores e significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências, por considerarmos 

que os interlocutores possibilitariam identificar os contributos do NUFOPE no processo de 

reconfiguração de um lugar para a formação em tela. Nessa direção, os achados oriundos dos 

questionários e das entrevistas realizadas com os formadores e cursistas que participaram de 

ações de formação didático-pedagógica ofertadas pelo NUFOPE, foram sistematizados em 

dois eixos.  

No primeiro eixo - motivações e expectativas que se encontram na base da oferta e 

procura por ações de formação didático-pedagógica do NUFOPE -, foi possível 

identificar que dada às características da trajetória formativa de cada grupo de sujeitos o 

caráter pessoal, o profissional e o institucional adquirem um grau de influência particular nas 

motivações e expectativas acerca da formação didático-pedagógica. 

No que diz respeito às motivações que se encontram na base da oferta de ações de 

formação continuada do NUFOPE, destaca-se que o envolvimento com a formação didático-

pedagógica é decorrente de uma construção pessoal-profissional que vem contribuindo para 

ratificar a importância da formação como componente da docência, e que a possibilidade de 

intervir num processo de (re)construção da identidade profissional docente encontra respaldo 

no reconhecimento institucional. 

Esse achado permite ratificar que nenhuma concepção de formação é neutra, e que se 

faz necessário questionar o seu sentido formativo (CUNHA, 2002), principalmente aqueles 

que vêm se envolvendo, tanto como formador(a) como cursista, com as experiências 

formativas, pois são sujeitos que vivenciam a materialização da proposta formativa.  
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Em relação aos cursistas a maioria não teve experiência de formação didático-

pedagógica antes da participação em ações do NUFOPE, mas realçam a pertinência da 

formação no âmbito das disciplinas didático-pedagógicas cursadas no decorrer da pós-

graduação. E alguns indicam que a ausência de uma formação didático-pedagógica inicial e 

de um apoio institucional reforçaram a centralização dos estudos no conhecimento disciplinar 

específico, secundarizando a formação didático-pedagógica. 

Diante disso, os esforços na busca pelas ações de formação continuada didático-

pedagógica ofertada pelo NUFOPE ratificam que por si só indicam um reconhecimento de um 

lugar para a formação didático-pedagógica. Mas, ampliando a compreensão acerca desse lugar 

como sentidos atribuídos a tal formação, os achados da pesquisa apontam que esse lugar antes 

da participação de ações do NUFOPE se constitui por diversos sentidos, situado nas 

motivações e expectativas que se encontram na base da procura. 

Em relação aos cursistas, constatamos dois grupos de cursistas: um cuja motivação é 

decorrente da necessidade de um conhecimento relativo à técnica ou balizador para a reflexão 

sobre a prática e o desejo de dialogar com os pares, indicando a compreensão de que assim 

“como em qualquer outro tipo de atividade profissional, os professores devem ter os 

conhecimentos e as habilidades exigidos a fim de poder desempenhar adequadamente as suas 

funções” (ZABALZA, 2004b, p. 108). E um outro grupo que acreditava que se tratava de uma 

exigência institucional que não conseguiu explicitar uma motivação pessoal, muito menos do 

que acreditava se tratar a formação dessa ordem, ratificando que como um espaço 

indiferenciado pouco se identifica um sentido para a formação remetendo-a apenas aos 

aspectos institucionais que dizem respeito ao estágio probatório ou progressão funcional. 

Esses achados permitiram identificar que os cursistas sujeitos dessa pesquisa em 

oposição ao que comumente é destacado sobre a ausência de um interesse pela dimensão 

didático-pedagógica, também constatada por Novelli (2012), em sua maioria reconhecem a 

importância e a necessidade da formação e, ainda que não tivessem a oportunidade 

anteriormente de se dedicar a momentos dessa ordem, explicitam uma compreensão sobre 

sentido formativo da formação didático-pedagógica. Parte dessa compreensão é evidenciada 

quando explicitam que as expectativas remetem a um momento de reflexão sobre a prática 

mediada por um referencial teórico. E que mesmo os que não demonstravam intenções 

iniciais reafirmam a espera por um conhecimento prescritivo. 

Esses achados permitem uma aproximação com a compreensão de Tuan (1983) de que 

o lugar como núcleo de valor constitui-se por sentidos na direção de satisfazer os interesses e 

as necessidades. Por parte dos formadores, identificamos que o sentido atribuído à formação 
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didático-pedagógica encontra sintonia com as preocupações que emergem no atual contexto 

da docência universitária, em decorrência do debate acerca da profissionalização docente, na 

direção da formação didático-pedagógica tendo como ponto de partida a reflexão sobre a 

atuação docente que possibilite (re)significar a sua identidade docente, que reflita sobre o que 

significa ser um profissional professor (ZABALZA, 2004b; BORDAS, 2005; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2011), um lugar de reconstrução da identidade e da profissionalidade 

docente em que os cursistas têm a possibilidade de identificar os saberes que balizem a sua 

ação docente. 

No segundo eixo - elementos de ações do NUFOPE que vêm contribuindo no 

processo de reconfiguração de um lugar para a formação didático-pedagógica, os 

achados revelam que esse processo se faz antes, durante e depois do processo formativo em 

termos de permitir aos sujeitos envolvidos ratificar o reconhecimento da importância da 

formação didático-pedagógica. Os elementos apontados tanto pelos formadores como pelos 

cursistas ratificam a importância de contribuir para que o docente repense os conceitos e as 

práticas a fim de contribuir na superação de uma visão pautada na racionalidade técnica, 

através da troca de experiências e reflexão sobre a prática. 

No caso, o compromisso pessoal-profissional dos formadores com a formação 

didático-pedagógica tem contribuído como um elemento possibilitador de reconfigurações da 

visão dos cursistas, principalmente pela dinâmica proposta que considera os cursistas como 

protagonistas da formação. Tal aspecto é evidenciado na seriedade com que mobilizam os 

cursistas a socializarem seus saberes e a trocar experiências, sendo importante que se 

identifique em que pode avançar a partir da construção coletiva na interação com o outro. 

Nesse quadro, a dinâmica da proposta do NUFOPE se encontra em sintonia com o 

movimento emergente que visa contribuir para superação de práticas formativas pautadas na 

racionalidade técnica, principalmente na direção de possibilitar o reconhecimento de que a 

formação didático-pedagógica engloba, para além de um corpo de conhecimentos, momentos 

de reflexão e de revisão da prática docente. 

O estudo também revela que a participação dos professores nem sempre é espontânea, 

apontando para a pertinência da compreensão de Souza (2010, p. 229) de que o “compromisso 

da instituição com a formação pode ser uma mola propulsora para que os professores se 

percebam como profissionais em constante formação, incompletos e empenhados com o 

desenvolvimento de sua própria aprendizagem […]”. Nesta direção, o NUFOPE cumpre o seu 

papel, pois aqueles cursistas que buscaram as ações de formação didático-pedagógica 
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mobilizados por uma suposta exigência institucional indicaram atribuir um lugar à formação 

didático-pedagógica ao afirmarem a pertinência desta formação. 

Tal situação permite afirmar que um movimento de reconfiguração passa por um 

processo de transição em que, conforme Pachane (2003, p. 202), “o crescimento do professor 

não pode ser entendido como algo imediato, que acontece de um momento para o outro, mas a 

formação do professor tem que ser compreendida numa perspectiva processual, contínua”. 

Neste caso, a experiência de aprender com o outro a partir da socialização revela que a 

experiência tem um significado, possibilitando ao cursista vincular a formação ao que 

vivencia na prática, bem como de que é possível haver uma maior sensibilização dos docentes 

com a formação didático-pedagógica ao reconhecer a sua pertinência no âmbito da docência 

no Ensino Superior, instaurando a ideia de que a instituição é um espaço de aprendizagem 

(SANTOS, 2008). 

Para além dos elementos de ações de formação continuada do NUFOPE que vêm 

contribuindo para o processo de reconfiguração de um lugar para a formação didático-

pedagógica, vale ressaltar a necessidade de se pensar num investimento mais sistemático 

integrado a uma política de formação que possibilite ao docente um envolvimento mais 

sistemático e independente, uma vez em que tanto os formadores indicam a necessidade de 

uma busca constante pela sua própria formação como os cursistas se sentem instigados a se 

envolverem continuamente com essa questão. 

Nesse quadro, os achados apontam alguns desafios para reconfigurações de sentidos 

da formação didático-pedagógica na docência universitária, como o limite de tempo para um 

envolvimento mais sistemático que possibilite momentos de estudos individual e coletivo, e 

uma reflexão teórico-prática mais aprofundada, evidenciando que, aliado ao esforço 

institucional e pessoal, qualquer tentativa de contribuir com o processo de desenvolvimento 

docente exige no mínimo condições de trabalho melhores, inclusive, que contribuam com 

uma sistemática de oferta de ações que possibilitem ao cursista superar suas crenças e 

desconfianças em relação à formação didático-pedagógica. 

Ainda é possível afirmar que dentre os estudos que vêm tratando sobre os sentidos e 

significados atribuídos à formação didático-pedagógica, a exemplo Lage (2004), Bolfer 

(2008), Pereira (2010), a formação didático-pedagógica possibilita ampliar sentidos e 

significados através da reflexão individual-coletiva, debates e leituras sobre experiências 

compartilhadas e apropriação de saberes pedagógicos sobre as práticas desenvolvidas, na 

direção do apontado por Sousa (2013) se constituir um processo que organiza e compõe a 

identidade profissional docente.  
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Os achados também permitem ratificar que para identificar o lugar/sentido da 

formação didático-pedagógica é relevante a compreensão de que a escuta da voz desses 

docentes pode nos levar, conforme Vasconcellos (2011, p. 165), à atribuição de significações 

decorrentes “da experiência formadora, e assim poder pensar as propostas de ações [...] que 

possam compreender esses sentidos e significados, a fim de concretizar mudanças a luz de um 

campo teórico que reúna os conhecimentos científicos sobre a pedagogia universitária”. 

Corroborando com essa compreensão, Duarte (2006, p. 89) afirma que “é perceptível a 

importância no autoconhecimento enquanto fundamento para o encontro com o outro”. Nesse 

contexto, ratificando a compreensão de Tuan (1983) em termos de considerar a condição 

humana para atribuição de um lugar, a participação dos sujeitos em ações do NUFOPE revela 

que na medida em que os sujeitos conheceram melhor dotaram de valor atribuindo um lugar 

de centralidade para a formação didático-pedagógica em que a experiência humana é ponto de 

chegada e de partida. 
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Apêndice 1 – Questionário para os professores-cursistas 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Meu nome é Kaline Valeria Pereira Silva, pós-graduanda em Educação pela Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE e como parte das exigências do curso de mestrado, devo 

desenvolver um trabalho de pesquisa científica nos moldes de uma dissertação. 

Para este trabalho que está sendo orientado pela Prof. Drª Kátia Maria da Cruz Ramos, projeto 

de pesquisa objetiva “conhecer contributos de ações do NUFOPE no processo de 

(re)constituição de um lugar para a formação didático-pedagógica na docência universitária”, 

solicitamos a sua contribuição no sentido de subsidiar a referida pesquisa respondendo ao 

questionário que se encontra anexo. 

Esclarecemos que essa solicitação se deve ao fato da sua atuação no Curso de Atualização 

Didático-Pedagógica promovido pelo NUFOPE. E, ressaltando a importância do seu apoio na 

realização deste trabalho, antecipadamente agradecemos a sua colaboração. Ainda 

informamos que, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato através do fone 

8705.9259 ou pelo e-mail kalinemestrado@gmail.com 

Atenciosamente, 

 

Kaline Silva 

Mestranda 

Kátia Ramos 

Orientadora  

 

 

mailto:kalinemestrado@gmail.com
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Dados pessoais, formação e atuação profissional: 

Nome: 

E-mail:  

Telefones:  

Graduado(a) em:    Ano de conclusão:  

Especialista em:    Ano de conclusão:  

Mestrado em:     Ano de conclusão:  

Doutorado em:    Ano de conclusão:  

Outros títulos/Ano de conclusão: 

 

Há quanto tempo você exerce a docência na Educação Superior:  

Há quanto tempo você exerce a docência na UFPE:  

Considerando a sua atuação no Curso de Atualização Didático-Pedagógica oferecido 

pelo NUFOPE, responda ao solicitado:  

Só para confirmar, você conclui os dois módulos do Curso de Atualização Didático-

Pedagógica oferecido pelo NUFOPE? 

[   ] sim   [   ] não 

 

1. Antes de participar do curso de atualização didático-pedagógica do NUFOPE você já 

havia tido alguma experiência formativa ou realizado estudos dessa ordem? Por quê? 

RESPOSTA: 

 

2. O que levou você a se inscrever no curso de atualização didático-pedagógica do 

NUFOPE?  

RESPOSTA:  

 

3. O Curso de atualização didático-pedagógica do NUFOPE correspondeu a sua 

expectativa? Por quê? 

RESPOSTA:  

 

4. O curso do NUFOPE contribuiu de alguma forma para alterar ou ratificar a sua visão 

acerca da formação didático-pedagógica no âmbito da docência na universidade? Por quê? 

Como? 

RESPOSTA: 

5. Você gostaria de continuar participando dessa pesquisa? [  ] Sim   [   ] Não 
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Apêndice 2 – Questionário para os professores-formadores 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Meu nome é Kaline Valeria Pereira Silva, pós-graduanda em Educação pela Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE e como parte das exigências do curso de mestrado, devo 

desenvolver um trabalho de pesquisa científica nos moldes de uma dissertação. 

Para este trabalho que está sendo orientado pela Prof. Drª Kátia Maria da Cruz Ramos, projeto 

de pesquisa objetiva “conhecer contributos de ações de formação continuada do NUFOPE no 

processo de (re)constituição de um lugar para a formação didático-pedagógica na docência 

universitária”, solicitamos a sua contribuição no sentido de subsidiar a referida pesquisa 

respondendo ao questionário que se encontra anexo. 

Esclarecemos que essa solicitação se deve ao fato da sua atuação no Curso de Atualização 

Didático-Pedagógica promovido pelo NUFOPE. E, ressaltando a importância do seu apoio na 

realização deste trabalho, antecipadamente agradecemos a sua colaboração. Ainda 

informamos que, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato através do fone 

8705.9259 ou pelo e-mail kalinemestrado@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

 

Kaline Silva 

Mestranda 

Kátia Ramos 

Orientadora  

 

 

mailto:kalinemestrado@gmail.com
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Dados pessoais, formação e atuação profissional: 

Nome: 

E-mail:  

Telefones:  

Graduado(a) em:                                    Ano de conclusão:  

Especialização em:                                 Ano de conclusão:  

Mestrado em:                                         Ano de conclusão:  

Doutorado em:                                       Ano de conclusão: 

Há quanto tempo você exerce a docência na Educação Superior:  

Há quanto tempo você exerce a docência na UFPE:                                

Considerando a sua atuação no Curso de Atualização Didático-Pedagógica oferecido 

pelo NUFOPE, responda ao solicitado:  

1. O que lhe mobilizou a atuar como formador(a) no curso de atualização didático-

pedagógica do NUFOPE? 

 

RESPOSTA:  

2. Qual a sua expectativa em relação aos docentes que procuram o curso do NUFOPE em 

termos da busca por um curso de atualização didático-pedagógica? 

 

RESPOSTA:  

3. A sua experiência no Curso do NUFOPE vem ratificando a pertinência da universidade em 

geral e da UFPE em particular a continuar a ofertar curso de atualização didático-

pedagógica? Por quê? 

 

RESPOSTA:  

4. O curso do NUFOPE vem contribuindo de alguma forma para alterar ou ratificar a sua 

visão e a dos cursistas acerca da formação didático-pedagógica no âmbito da docência na 

universidade? Por quê? Como? 

 

RESPOSTA:  

5. Você gostaria de continuar participando dessa pesquisa? 

[   ] Sim   [   ] Não 
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Apêndice 3 – Roteiro de entrevista semi estruturada realizada com os professores-

cursistas 

 

1. O que motivou a sua busca pela formação didático-pedagógica do NUFOPE? 

 

 

2. A sua expectativa em relação a formação didático-pedagógica ofertada pelo NUFOPE 

foi atendida? Por quê? 

 

3. A partir da sua experiência você voltaria a buscar a formação didático-pedagógica 

ofertada pelo NUFOPE? Por quê? 

 

4. A sua participação na formação ofertada pelo NUFOPE possibilitou alguma alteração 

na sua compreensão acerca da formação didático-pedagógica? Por quê? 

 

5. O que você apontaria como elemento da formação ofertada pelo NUFOPE que 

contribuiu para alterar a sua compreensão acerca da formação didático-pedagógica? 

 

6. O que mais chamou a sua atenção no âmbito da formação ofertada pelo NUFOPE em 

termos da pertinência da formação didático-pedagógica na docência universitária? 
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Apêndice 4 – Roteiro de entrevista semi estruturada realizada com os professores-

formadores  

1. Qual a sua expectativa em relação à oferta do curso de atualização didático-

pedagógica? 

2. Segundo a sua experiência quais as expectativas dos professores que buscam o curso de 

atualização didático-pedagógica? 

3. Ainda segundo a sua experiência o que vem limitando e/ou possibilitando o curso do 

NUFOPE atender as expectativas dos professores que buscam a formação didático-

pedagógica?  

4. O curso do NUFOPE vem contribuindo para alterar e/ou ratificar a sua visão acerca da 

formação didático-pedagógica na docência universitária? Por quê? 

5. Para você que elementos presentes na formação do NUFOPE vêm possibilitando e/ou 

limitando alterações na compreensão dos professores acerca da formação didático-

pedagógica? 

6. O que mais chama a sua atenção nas ações de formação do NUFOPE em termos de 

elementos que contribuem para visibilizar a pertinência da formação didático-

pedagógica na docência universitária? 
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Apêndice 5 – Perfil dos professores-cursistas participantes da pesquisa  

Cód. 

do 

sujeito 

Centro/ Dpto Turma – 

Curso de 

Atualização 

Didático- 

Pedagógica 

Participou de 

outras 

ações/eventos do 

NUFOPE 

Formação Acadêmica Tempo de 

exercício 

docente no 

Ensino 

Superior 

Tempo de 

exercício 

docente na 

UFPE 

Enquadra

mento 

Funcional/ 

Regime 

Graduação/ 

Conclusão 

Especialização/ 

Conclusão 

Mestrado/ 

Conclusão 

Doutorado/ 

Conclusão 

PC1 CE/ Métodos e 

Técnicas de 

Ensino 

2011/ D - Ciências Sociais/ 

1993 

Política 

educacional e 

prática 

pedagógica/ 1996 

Educação/ 2002 Educação/ 2010 10 anos 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC2 CTG/ 

Engenharia 

2012/C Seminário: 

“Desafios do 

Desenvolvimento 

Brasileiro e a 

Função Social da 

Universidade”. 

Engenharia Civil/ 

1996 

- Tecnologia 

Ambiental e 

Recursos Hídricos 

/ 2001 

Engenharia Civil/        

2006 

4 anos 4 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC3 CCS/ 

Fonoaudiologi

a 

2012/ D - Fonoaudiologia/ 

1994  

 

Voz/ 2007 

Motricidade 

Orofacial/ 2009 

Ciências da 

Reabilitação/ 2004 

Ciências da 

Reabilitação/ 2007  

3anos / 3 

meses 

3anos / 3 

meses 

Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC4 CCS/ 

Fonoaudiologi

a 

2011/ B Seminário: 

“Uno e Diverso 

na Docência 

Universitária: 

Desafios e (Re) 

Configurações”; 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

Palestra: 

“Aprendizagem 

Baseada na 

Resolução de 

Fonoaudiologia/ 

1987 

Voz/ 1992 Fonoaudiologia/ 

2000 

Educação/ 2009 12 anos 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 
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Problemas”. 

PC5 CTG/ Energia 

nuclear 

2012/ C - Engenharia 

Mecânica/1998 

- - Engenharia 

Mecânica/ 2008 

5 anos 3 anos - 

PC6 CFCH/ 

Arqueologia 

2011/ C Curso: 

Integração das 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação; 

Seminário: 

“Desafios do 

Desenvolvimento 

Brasileiro e a 

Função Social da 

Universidade”; 

“Uno e Diverso 

na Docência 

Universitária: 

Desafios e (Re) 

Configurações”. 

Ciências 

biológicas/ 1979 

 

 

Biologia marinha/ 

1984 

 

 

 

 

Arqueologia 

subaquática/ 2007 

Arqueologia 

subaquática/ 2010 

 

 

 

 

2 anos/ 9 

meses 

 

 

 

 

2 anos/ 9 

meses 

 

 

 

 

Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC7 CCSA/ 

Ciências 

Administrativa

s 

2011/ C Curso: Uso de 

Tecnologia na 

Educação 

(módulo I e II); 

Seminário: 

“Desafios do 

Desenvolvimento 

Brasileiro e a 

Função Social da 

Universidade”; 

“Uno e Diverso 

na Docência 

Universitária: 

Desafios e (Re) 

Configurações”. 

Administração/ 

1978 

- Administração/ 

2009 

Educação/ em 

andamento 

20 anos 5 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 
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PC8 CCS/ Nutrição 2011/ D Seminário: 

“Uno e Diverso 

na Docência 

Universitária: 

Desafios e (Re) 

Configurações”. 

- Serviços de saúde/ 

1979 

Nutrição/ 1993 

 

Nutrição/ 2003 33 anos 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC9 CCSA/ 

Hotelaria e 

Turismo 

2012/ A Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

História/ 2000 - Antropologia/ 

2004 

Antropologia/ 

2009 

12 anos 3 anos/ 5 

meses 

Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC10 CCB/ 

Histologia e 

Embriologia 

2012/ C - Biomedicina/ 2004 - Patologia/ 2007 

 

Ciências 

Farmacêuticas/ 

2011 

6 anos 2 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC11 CCS/ 

Fonoaudiologi

a 

2012/ A Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

Fonoaudiologia / 

2002 

Saúde Coletiva/ 

2004 

Saúde Coletiva/ 

2007 

Saúde Coletiva/ 

2012 

1 ano 1 ano Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC12 CAC/ Ciência 

da Informação 

2009/ 6 - Biblioteconomia/ 

2005 

- Ciência da 

Informação /2008 

Comunicação e 

Informação/ em 

andamento 

4 anos 4 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC13 CAC/ 

Comunicação 

social 

2009/ 7 - Jornalismo/ 1994 - Comunicação 

Social                                   

/ 2003 

Comunicação 

Social                                 

/ 2011 

10 anos 4 anos e 

meio 

Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC14 CCSA/ 

Ciências 

administrativas 

2009/ 4 Curso: 

Introdução à 

Educação a 

Distância 

Administração/ 

1987 

- Administração/ 

1991 

Administração/ 

1998 

22 anos 20 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC15 CE/ Psicologia 

e Orientação 

Educacional 

2012/ B Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Psicologia/ 1992 

 

Filosofia e 

Epistemologia da 

Psicologia/ 1994 

Psicologia 

Cognitiva/ 2001 

Psicologia 

Cognitiva/ 2006 

12 anos 

 

2 anos Titular/ 

Dedicação 

exclusiva 



 142 

Universitária”. 

PC16 CCS/ 

Fonoaudiologi

a 

2012/ C Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

Fonoaudiologia/ 

1986 

Psicologia/ 1987; 

Voz/ 1991 

Motricidade 

Oral/1996 

Fonoaudiologia/ 

2001 

Linguística/ 2009 08 anos 03 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC17 CCS/ Prótese e 

Cirurgia Buco 

Facial 

2009/ 6 - Odontologia/ 1976 Metodologia do 

Ensino Superior/ 

1994 

Dentística/ 2001 Dentística/ 2004 15 anos 06 anos Titular/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC18 CTG/ 

Engenharia 

Química 

2008/ A2 - Engenharia 

Química/ 1988 

Processos 

Químicos e 

Biotecnológicos/ 

1993 

Engenharia 

Química / 1996 

Engenharia 

Química / 2003 

07 anos 07 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC19 CAC/ 

Comunicação  

2012/ E - Jornalismo / 2004 

Bach. em 

Administração de 

Empresas/ 2004 

- Sociologia/ 2007 Comunicação 

Social/ 2011 

 

7 anos 1 ano/ meio Titular/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC20 CAC/ Design 2010/ 4-5 - Bacharelado em 

Desenho 

Industrial/ 2005 

Ergonomia/ 2007 

Mba em Gestão de 

Projetos/ 2011 

Design/ 2008 

 

 

Desenho 

Industrial/ em 

andamento 

7 anos 4 anos/ 6 

meses 

Assistente/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC21 CTG/ 

Engenharia 

mecânica 

2012/ A Curso: 

Introdução à 

Educação a 

Distância 

Engenharia 

Mecânica /1998 

 

- Engenharia 

Mecânica -

Computacional/ 

2001 

Engenharia 

Mecânica - 

Estruturas/ 2005 

15 anos 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC22 CAC/ Ciência 

da Informação 

2009/ 4 Curso: 

Introdução à 

Educação  a 

Distância 

Biblioteconomia e 

Ciência da 

Informação/ 2002 

Estatísticas 

Sociais/ 2013 

Ciência da 

Informação/ 2006 

Ciência da 

Informação / 2010 

6 anos 4 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC23 CCS/ 

Fisioterapia 

2012/ B - Fisioterapia/ 2003 Fisioterapia em 

Traumato 

Saúde Coletiva/ 

2006 

Saúde da Criança e 

do Adolescente/ 

- 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 
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Ortopedia/2006 2010 exclusiva 

PC24 CAC/ Letras 2009/ 6 - Filologia/ 1986 Linguística 

Hispânica/1987 

- Filologia- 

Linguística 

Histórica/ 1991 

26 anos 8 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC25 CTG/ 

Geologia  

2012/ A Curso: 

Introdução à 

Educação a 

Distância 

Bacharelado em 

Geografia/2002 

- Geociências /2004 Geociências / 2007 - 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC26 CCSA/Ciência

s 

Administrativa

s 

2009/ 6 Solenidade de 

Instalação do 

Núcleo; Curso de 

Introdução à 

Educação a 

Distância. 

Administração/ 

publicidade e 

propaganda/ 1991/ 

2000 

Marketing / 1993 Administração/199

8 

Administração/ 

2004 

Educação/ em 

andamento 

17 anos 17 anos 

 

 

Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC27 CCSA/ 

Hotelaria e 

Turismo 

2012/ D Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

Turismo/ 2003 - Gestão e 

Desenvolvimento 

em Turismo/ 2006 

- 6 anos 2 anos 

 

Assistente/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC28 CCSA/ 

Hotelaria e 

Turismo 

2012/ D Seminário: 

“Qualidade de 

Vida e Docência 

Universitária”. 

Direito/ 1996 

Ciências 

Contábeis / 2003 

Auditoria Fiscal e 

Tributária/ 2003 

Ciências 

Contábeis/ 2007 

- 10 anos 2 anos/ 4 

meses 

 

Assistente/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC29
5
 CCSA/Ciência

s 

Administrativa

s 

2009/ 6 Curso: 

Introdução à 

Educação a 

Distância 

Engenharia de 

Produção / 1986 

- Engenharia de 

Produção/ 1992 

Engenharia de 

Produção/ 1997; 

Pós-doutorado, 

2007 

18 anos 15 anos 

 

 

Associado/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC30 CE/ Métodos e 

Técnicas de 

2012/ D - Pedagogia/ 1996 - Educação/ 2000 Educação/ 2010 10 anos 3 anos Adjunto/ 

Dedicação 

                                                           
5
 Participou do curso de atualização no ano de 2001, e retornou no ano de 2009. 
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Ensino exclusiva 

PC31
6
 CCS/ Ciências 

Farmacêuticas 

2009/ 5 - Farmácia /1976 Ciências 

Farmacêuticas/ 

1986 

- - 33 anos 33 anos Assistente/ 

Dedicação 

20h 

PC32 CCSA/ 

Ciências 

Administrativa

s 

2009/ 6 - Hotelaria / 2000 

Administração/ 

2003 

- Administração/ 

2006 

Administração/ em 

andamento 

10 anos 4 anos/ 6 

meses 

 

Assistente/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC33 CCS/ Nutrição  2011/ D Seminário: 

“Desafios do 

Desenvolvimento 

Brasileiro e a 

Função Social da 

Universidade”. 

Nutrição/ 2006 - Nutrição/ 2007 Nutrição/ em 

andamento 

5 anos 5 anos 

 

 

Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

PC34 CE/ Métodos e 

Técnicas de 

Ensino 

2009/ 4 Solenidade de 

Instalação do 

Núcleo 

Fonoaudiologia/ 

1992  

Linguagem/ 2006 Letras/ 1998 Educação/ 2007 14 anos 5 anos Adjunto/ 

Dedicação 

exclusiva 

 

                                                           
6
 Participou do curso de atualização no ano de 2002. 


