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RESUMO 

 

RIVAS, N. P. P. A formação pedagógica de professores para o ensino superior nos 

programas de pós-graduação da USP. 2018. 143 p. Livre Docência – Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Este texto decorre de pesquisa financiada pelo CNPQ, realizada no âmbito do Grupo de Estudos 

e Pesquisa sobre a Formação de Professores e Currículo-GEPEFOR-USP, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. 

(FFCLRP/USP/RP). Os referentes teóricos assentam-se em temáticas da Pedagogia 

Universitária, Docência, permeadas por currículo e didática na perspectiva de Apple, 

Boaventura Santos, Cunha, Nóvoa, Pacheco, Pimenta, dentre outros. Teve como objetivo 

investigar a formação pedagógica de professores para o Ensino Superior, oferecida nos cursos 

de pós-graduação da Universidade de São Paulo, no contexto do Programa de Aperfeiçoamento 

do Ensino (PAE)/Etapa de Preparação Pedagógica (EPP) no Campus da USP-Ribeirão Preto, 

no período de 2016 a 2018. Trata-se de pesquisa qualitativa, cujo corpus é constituído por trinta 

e duas disciplinas da APP, oferecidas por sete Unidades de Pós-Graduação da USP, Campus de 

Ribeirão Preto, as quais foram analisadas pela Análise Documental e Análise de Conteúdo. 

Utilizou-se categorias, com as devidas dimensões: 1) Fundamentos teóricos do Ensino 

Superior; 2) Políticas públicas no Ensino Superior; 3) Docência no Ensino Superior; 4) Didática 

e saberes curriculares e; 5) outros. Os saberes docentes consubstanciados nas dimensões 

estudadas possibilitam a formação do professor para o Ensino Superior, mesmo considerando 

o espaço da Pós-Graduação cuja ênfase localiza-se na pesquisa. Os dados apontam que a EPP 

se constitui como um dos instrumentos de formação docente e consequente melhoria do ensino 

de graduação, na medida em que os conteúdos da docência são trabalhados com os pós-

graduandos, mesmo com limites de sua instrumentalidade, pois há predomínio nos Programas 

de Pós-Graduação da categoria Didática e Saberes Curriculares. A categoria Fundamentos 

Teóricos do Ensino Superior é contemplada apenas em duas Unidades. Observou-se, também, 

que o Programa PAE necessita de maior divulgação nos sites, pois as informações não estão 

visíveis nas Páginas dos Programas de Pós-Graduação da referida Universidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Docência no Ensino Superior. Programa Aperfeiçoamento do Ensino. Saberes 

Didáticos e Curriculares. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

RIVAS, N. P. P. The pedagogical training of professors for higher education in USP 

Graduate Programs. 2018. 143 p. Livre Docência – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

This text is the result of research financed by the CNPQ, carried out within the scope of the 

Study and Research Group on Teacher Education and Curriculum-GEPEFOR-USP, at the 

Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of the University of São Paulo, Ribeirão Preto 

campus. (FFCLRP/USP/RP). The theoretical references are based on themes of University 

Pedagogy, Teaching, permeated by curriculum and didactics from the perspective of Apple, 

Boaventura Santos, Cunha, Nóvoa, Pacheco, Pimenta, among others. It aimed to investigate the 

pedagogical training of teachers for Higher Education, offered in postgraduate courses at the 

University of São Paulo, in the context of the Teaching Improvement Program 

(PAE)/Pedagogical Preparation Stage (EPP) at the USP Campus -Ribeirão Preto, from 2016 to 

2018. This is qualitative research, whose corpus consists of thirty-two APP disciplines, offered 

by seven Postgraduate Units at USP, Ribeirão Preto Campus, which were analyzed for 

Document Analysis and Content Analysis. Categories were used, with the appropriate 

dimensions: 1) Theoretical foundations of Higher Education; 2) Public policies in Higher 

Education; 3) Teaching in Higher Education; 4) Didactics and curricular knowledge and; 5) 

others. The teaching knowledge embodied in the dimensions studied enable teacher training for 

Higher Education, even considering the space of Graduate Studies whose emphasis is in 

research. The data show that the EPP constitutes one of the instruments for teacher training and 

the consequent improvement of undergraduate teaching, as the contents of teaching are worked 

with graduate students, even within limits of its instrumentality, as there is a predominance in 

Postgraduate Programs in the Didactics and Curricular Knowledge category. The category 

Theoretical Foundations of Higher Education is covered in only two Units. It was also observed 

that the PAE Program needs greater dissemination on the websites, as the information is not 

visible on the Pages of the Graduate Programs of the University. 

 

Keywords: Teaching in Higher Education. Teaching Improvement Program. Didactic and 

Curricular. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este texto decorre de pesquisa1 realizada no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre a Formação de Professores e Currículo – GEPEFOR/USP, da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto/SP, contando com 

uma equipe de pesquisadores2 vinculados ao GEPEFOR e que atuam em diferentes instituições 

de Ensino Superior, bem como alunos de graduação e pós-graduação. Teve como objetivo 

investigar a formação pedagógica de professores para o Ensino Superior, oferecida nos cursos 

de pós-graduação da Universidade de São Paulo, no contexto do Programa de Aperfeiçoamento 

do Ensino (PAE)/Etapa de Preparação no Campus da USP-Ribeirão Preto. Contribui para a 

temática a minha inserção no Grupo de Apoio Pedagógico de Ribeirão Preto3, como 

representante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, desde 2014 e 

atuação no Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), que se consubstancia em 

orientações, disciplinas ofertadas na Pós-Graduação, bem como participação em Bancas 

Examinadoras, eventos científicos e demais espaços acadêmicos.  

Na Introdução assinalo um pouco do meu percurso construído e vivido, considerando 

que o memorial se constitui parte dos documentos que compõem o concurso de livre-docência. 

Assim, minha trajetória está descrita pelos seguintes percursos: a) Percurso dirigido: relato o 

processo de escolarização, ressaltando o prazer e a necessidade de caminhar protegida. Trata-

se mais de um enfoque sobre o desenvolvimento pessoal, no qual resgato a figura do professor 

enriquecendo a caminhada; b) Percurso escolhido: Curso de Pedagogia e a experiência com a 

política e gestão da Educação. Levo em consideração o início do processo da escolha da 

profissão, ressaltando a inconsistência deste, o começo e o desenvolvimento da atuação 

profissional, assentado mais no fazer, do que no saber propriamente dito; c) Percurso 

possibilitado: busca do conhecimento nos cursos de pós-graduação. Considero aqui o 

desvendamento dos caminhos da formação que possibilita o entendimento da atuação 

 
1Esta pesquisa, financiada pelo CNPQ (PROCESSO: 472115/2014-6, CHAMADA MCTI/CNPQ/MEC/CAPES 

Nº 22/2014) desenvolveu-se sob a coordenação geral da Profa. Dra. Noeli Prestes Padilha Rivas. 

2Participam como pesquisadores: Profa. Dra. Glaucia Maria da Silva; Profa. Dra. Maria Auxiliadora de R. Braga 

Marques-GEPEFOR/FFCLRP/USP; Profa. Dra. Karina de Melo Conte (GEPEFOR/FFCLRP/USP); Prof. Dr. 

Teobaldo Rivas (GEPEFOR/FFCLRP/USP); Ms. Giovanna Ofretorio de O. Martin (GEPEFOR/FFCLRP/USP); 

Ms. Patrícia Gimenes (GEPEFOR/FFCLRP/USP). 
3 A institucionalização do GAPRP ocorreu em abril de 2004, por meio da Portaria Interna da Pró-Reitoria da 

Graduação/USP nº4/2004. Esta portaria trata da criação de Grupos de Apoio Pedagógico nas unidades ou conjunto 

de unidades da USP, com o objetivo de oferecer subsídios às Comissões de Graduação, Comissões Coordenadoras 

de Cursos e docentes das Unidades para que renovem e aprofundem conhecimentos no intuito de promover 

mudanças necessárias à prática e à organização pedagógica, com vistas à melhoria da qualidade do ensino 

ministrado. O GAPRP conta com representantes de todas as Unidades do Campus USP de Ribeirão Preto. 
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profissional na Universidade, bem como analiso os múltiplos desafios enfrentados na minha 

trajetória acadêmica, permeada pela formação pós-graduada; d) Percurso refletido: 

profissionalidade docente. Ressalto neste item o movimento da ação e reflexão no permanente 

diálogo prática-teoria-prática na vivência educacional, como professora, pesquisadora e 

orientadora no Programa de Pós-Graduação em Educação da FFCLRP/USP. 

 

PERCURSO DIRIGIDO: INÍCIO DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

Nasci em São Francisco de Paula, no Estado do Rio Grande do Sul onde o sentimento 

de luta (Guerra dos Farrapos), de valorização da cultura nativa (música, culinária, tradições 

campestres) faziam parte do cotidiano vivido por mim, pelas minhas três irmãs e pelos meus 

pais, que lutavam com dignidade, num momento em que a situação política no país era um tanto 

conturbada, mesmo com o Plano de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek, que governou 

o país no período de 1955 a 1961. Um fato para o registro: em 1957, entrei na Escola, ou seja, 

num Colégio Católico das Irmãs de São José. Lembro-me do primeiro dia de aula, adentrando 

no Colégio, num uniforme azul marinho e com muita alegria. Lembro-me da Irmã Celi, minha 

primeira professora. Ela era muito séria, mas amorosa. Estávamos sempre à sua volta, brincando 

e aprendendo, por meio das atividades desenvolvidas, como conhecer a realidade que nos 

envolvia, isto é, a casa, a família, a religião. Posso dizer que tive uma infância normal, com 

direito a brincadeiras na rua, no pátio do Colégio (eu adorava o recreio) e nas férias, vividas 

intensamente na fazenda de meus avós maternos. Parece piegas, mas estas lembranças são 

muito fortes e prazerosas. 

Analisando hoje esse processo de escolarização, percebo que o Colégio me 

proporcionou imenso prazer ao frequentá-lo e talvez a minha escolha profissional esteja 

relacionada ao início de minha escolarização, naquele colégio confessional, organizado, sólido, 

exigente e inovador, o qual estudei por oito anos. Não vim de uma família de letrados, mas meu 

pai (funcionário público) e minha mãe (dona de casa) nos incentivam muito (minhas irmãs e 

eu) a estudar, ler, a querer aprender. Em 1965, no início do regime militar, passo a estudar em 

uma escola pública, feminina, que oferecia o Curso Normal e era considerada uma escola de 

qualidade, onde se destinava a maioria das jovens que saíam do Colégio São José. Neste 

percurso eu fui dirigida por meu pai, que via na Escola Normal, uma oportunidade de formação 

e de profissão. Mesmo tendo escolhido o Curso Normal, fiquei com a impressão de ter escolhido 

um curso profissional, sem a perspectiva de continuidade. Aliás, na minha cidade natal não 

existia nesta época nenhuma Instituição de Ensino Superior. Esta situação corrobora com a 
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realidade do ensino superior, com sua expansão tardia, conforme nos aponta Luiz Antonio 

Cunha (2007).4  

Fazendo uma retrospectiva da época, procuro ver o cenário do meu percurso na Escola 

Normal, de três anos, com práticas educativas, no período da tarde e com disciplinas 

obrigatórias, no período da manhã. Quando você se transporta para a sua memória, em busca 

de sua história, precisa se valer de outros recursos, uma vez que os fatos que chegam até você, 

sofrem a interferência do tempo, o que provoca o esquecimento. Então, um dos recursos à mão 

é valer-se da memória de outros para que possamos fazer as devidas conexões com a memória 

e obter sentido ampliado sobre fatos que nos trazem à tona, mas que parecem não ter significado 

dentro do contexto dessa busca. Recorro a Romanelli (1984) para me auxiliar na análise e 

compreensão deste percurso, tendo como pano de fundo a educação escolar no período militar. 

O porquê trazer Romanelli para esta reflexão? Por nostalgia, talvez, mas ao lado de outros 

estudiosos clássicos da educação brasileira5 (Carvalho, Cunha, Cury, Demartine, Fávero, 

Garcia, Ianni, Lopes, Nagli, Paiva, Peixoto, Saviani, Ribeiro, Teixeira, Warde, dentre outros) 

contribuíram (e contribuem) para o estudo da educação brasileira. Sempre senti fascínio pela 

história da educação e por esse motivo, ao relembrar este período longínquo, esta área do 

conhecimento me auxilia a compreender e ressignificar tais lembranças. Hoje, posso entender 

 
4 A universidade temporã apresenta uma revisão da história do ensino superior no Brasil, em sua origem e seu 

desenvolvimento, dos "cursos de artes" do século XVI à institucionalização do regime universitário na Era Vargas. 

Com outros dois volumes – A universidade crítica e A universidade reformanda – A universidade temporã integra 

uma trilogia que abrange a história da universidade brasileira dos primórdios ao período da ditadura militar. 
5 CARVALHO, Laerte Ramos de. Introdução ao estudo da história da educação brasileira. São Paulo, USP, 1971. 

CUNHA, Luiz Antonio C. da. Diretrizes para o estudo histórico do ensino superior no Brasil. Foram Educacional, 

Rio de Janeiro, 5(2):3-28, abr./ jun. 1981. CURY, Carlos Roberto Jamil. Ideologia e educação brasileira: católicos 
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aquela situação de negação da educação básica e do ensino superior para a maioria da população 

brasileira. Este tema é objeto de reflexão quando analiso os percursos possibilitado e refletido. 

Uma ruptura ocorre ao final do segundo ano do Curso Normal. Minha família 

aproveitando a "corrida para o oeste paranaense", se transfere para o Estado do Paraná e vamos 

residir numa pequena cidade, denominada Matelândia, onde foram residir vários conhecidos de 

meu pai. Nesta cidade eu concluo o curso de formação para o magistério (antiga escola normal) 

e começo minha vida profissional, como professora de 4ª série, do ensino fundamental, 

amparada pelas irmãs de São José, em mais um percurso dirigido. Dada a circunstância política 

do momento que cerceava a comunicação, pude perceber que meu percurso foi permeado por 

segredos, mistérios, sombras, que alguns de meus professores, indiretamente, procuravam 

desvelar por meio de comunicação indireta. Não entendíamos aquele momento. Neste pequeno 

mundo, começo a ter contatos com professores, que eram diferentes, questionadores, mas que 

viviam cerceados pelo regime militar. Na época não tinha clareza desse fato, mas hoje posso 

avaliar a dificuldade e os limites com que aqueles docentes viviam. Depois de muitos anos, 

descobri que o professor Juvêncio, que ministrava Língua Portuguesa e Literatura e o Professor 

Sérgio, da disciplina de Filosofia, tiveram que sair da Universidade, onde trabalhavam 

(UNIJUÍ/RS) e se esconder no interior de outro Estado, para não serem presos pela Ditadura 

Militar e atuar como professores no ensino médio e escola normal. Foi neste momento, que 

comecei a perceber a complexidade do mundo, mas não entendia as imbricadas relações de 

poder, de autoritarismo e falta de liberdade. Lembro-me de um estado de desencanto com a vida 

e com a profissão, mas não sabia a causa. Estes professores conversavam conosco veladamente 

sobre determinadas situações, que eram objeto de questionamento. Nessas conversas nos faziam 

pensar. A cada pergunta feita não nos eram dadas respostas imediatas, mas outras perguntas 

nos eram devolvidas com o objetivo de busca, de outras respostas que não estavam a nossa 

frente.  Assim, foi se descortinando algo, que não entendíamos, mas rica de questionamentos e 

de busca de sentido.  

Registrávamos os fatos, mas não entendíamos profundamente a dimensão dos novos 

tempos. A agitação que tomava conta da juventude, principalmente em 1968, passava ao largo 

de mim e do grupo com o qual convivia. Lembro-me de que acompanhava as manifestações 

estudantis na França, através dos jornais no cinema e, mais tarde, pela televisão. Aquelas cenas 

não significavam muito naquele momento, pois estavam completamente desvinculadas de 

minha existência. Ouvíamos falar de movimentos de protesto contra a ditadura militar, 

principalmente em São Paulo e Rio de janeiro. Sentíamos protegidas, sob os movimentos 

católicos. Lendo a respeito dessa época, sinto-me alienada. Como foi possível me manter 
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ausente desses acontecimentos? A ideologia militar foi tão eficiente, uma vez que conseguiu 

nos manter afastadas, durante muito tempo, das reflexões e questionamentos sobre os fatos 

políticos da época. Penso hoje que os professores Juvêncio e Sérgio se sentiam frustrados 

conosco. Busco na história da educação brasileira revisitar aquele momento, discutindo o 

contexto das reformas políticas educacionais. Neste quadro caótico da década de 1970, o meu 

percurso escolhido direciona-se para dois grandes desafios: um profissional e o outro, 

acadêmico. O primeiro relaciona-se com a minha vida profissional. Assumo a Secretaria de 

Educação do Município de Medianeira, no oeste do Paraná, no qual permaneço por nove anos 

(1974 a 1983). Esta experiência foi muito marcante, pois aprendi a lutar pela educação pública, 

na contradição das relações de poder. Na medida em que pertencia ao poder instituído, lutava 

por verbas, ampliação de vagas e melhores condições de trabalho aos professores municipais 

que atuavam nas áreas rurais do município, como na periferia que começava a crescer naquela 

cidade. O desvelamento político, social e educacional começa a fazer sentido, durante o curso 

de pós-graduação, lato sensu, oferecido por um Grupo de docentes que pertenciam ao IESAE, 

da Fundação Getúlio Vargas6 (hoje extinto). 

 

PERCURSO ESCOLHIDO: CURSO DE PEDAGOGIA E A EXPERIÊNCIA COM A 

POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

Com o agravamento da crise que vinha se desenvolvendo desde o início da década de 

1960 e com o acirramento das posições em favor das mudanças, vive o país, nos anos 1970, um 

momento de intensa conturbação social que afetou todos os setores da vida nacional. De um 

lado a classe majoritária, trabalhadora, reivindica maior participação social e pressiona o 

sistema educacional, principalmente o superior, para o atendimento às suas aspirações de 

ascensão social. Por outro lado, a classe hegemônica, sentindo-se cada vez mais ameaçada por 

essas reivindicações, empenhava-se em reformular os mecanismos de controle. O setor 

econômico exigia do sistema educacional a formação da força de trabalho adequada à expansão 

nesse setor, cuja teoria do Capital Humano vai se constituindo como hegemônica nas políticas 

educacionais. A crise educacional neste período se centra, principalmente, no ensino superior 

que não é dimensionado com vistas ao atendimento das necessidades da população brasileira a 

 
6 O Instituto de Estudos Avançados em Educação – IESAE, foi criado em 1971 com o propósito de cooperar no 

planejamento de sistemas educacionais, na organização e no desenvolvimento das escolas, na construção de seus 

currículos, na formação do professorado e na avaliação do esforço educacional. Em junho de 1990, o IESAE foi 

declarado extinto pela Portaria nº 24/90. 
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este nível de ensino, consubstanciada pela pressão da demanda de vagas. A política de expansão 

da Educação Superior pela via privatista, por exemplo, desobriga o Estado da manutenção do 

ensino público no Educação Superior. A este respeito, Cunha (2007, p. 49) corrobora com tal 

pensamento, ao argumentar que “o Conselho Federal de Educação dava a sua contribuição a 

esse esforço da iniciativa privada facilitando a concessão de autorização para funcionamento e 

credenciamento das faculdades particulares que se multiplicavam a cada dia”.  

Nesta mesma época, começo a cursar Pedagogia na Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, terminando o curso de 1976, sob a égide do Parecer n. 252/69 e Resolução CFE 2/69. 

Além das Disciplinas Pedagógicas para a Escola Normal, eu me formei em todas as habilitações 

previstas pela legislação. Sempre gostei muito de estudar, por isso tenho boas lembranças do 

Curso de Pedagogia que fiz. Fazendo uma breve rememoração, penso que, por acreditar na 

potencialidade dos pedagogos (as) não observava os limites que este curso apresentava, ou 

particularmente, nas contradições do sistema educacional. Talvez a crença no Curso de 

Pedagogia esteja associada ao meu envolvimento com a equipe e docentes que trabalhavam 

comigo na Secretaria de Educação. Tínhamos um trabalho coletivo e crença que podíamos fazer 

a diferença, pois tínhamos planos de ação eficazes, com participação significativa dos 

profissionais da educação. Um fato interessante que vem a memória, é que quando sou 

convidada (já estava trabalhando na USP), para integrar a equipe do Professor Sinelli, frente à 

Secretaria Municipal de Ribeirão Preto na primeira administração do Prefeito Palocci me 

defronto com questões administrativas e pedagógicas que já havíamos experenciado pelo menos 

vinte anos antes. 

Nestas idas e vindas, em torno do Curso de Pedagogia, volto ao ano de 1980. Foi nessa 

época, também que realizei meu primeiro curso de especialização, denominado Metodologia 

do Ensino Superior, com 390 horas, ministrado por docentes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em Foz do Iguaçu/Pr, nos meses de junho a dezembro daquele ano. Logo, fui 

constatando, que os autores estudados, já tinham sido estudados na Faculdade, os quais 

pertenciam às tendências educacionais tecnicistas, tais como Tyler, Bloom, Saldanha, Eisner 

etc. Pouco me ajudavam a entender o real da educação pública, na gestão da educação 

municipal. Continuei procurando... Em 1982, tive outra oportunidade de cursar mais um curso 

de especialização, denominado de Planejamento e Administração da Educação, com 450 horas- 

aula, que foi oferecido pela IESAE, da Fundação Getúlio Vargas (hoje extinto), em parceria 

com a Faculdade de Educação de Educação/UNIOESTE, patrocinado pelo Projeto Especial 

Multinacional de Educação MEC/OEA e Associação Educacional Oeste do Paraná. Este curso 

marcou a minha vida profissional, pois começo a ter contato com as ideias de Marx, Gramsci, 
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Freitag, Álvaro Vieira Pinto, Cury, os crítico-reprodutivistas, como Bourdieu e Passeron. 

Conceitos a respeito de dialética, concreto pensado, ideologia, relações de poder começavam a 

ter significado. Descortina-se novo referencial teórico, onde encontro apoio e sentido no 

processo de explicitação da realidade em que vivia. Procurei outros percursos, pois minha 

dimensão de mundo começava a sofrer alargamentos, e eu senti vontade de conhecer outras 

realidades. 

 

PERCURSO POSSIBILITADO: BUSCA DO CONHECIMENTO NOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO MESTRADO E O DOUTORADO 

 

Após licença concedida pela Prefeitura Municipal de Medianeira, em 1984, vou para 

Curitiba, em busca de novo sentido para a minha vida pessoal e profissional. Esta mudança foi 

ancorada por uma pessoa, meu esposo, que me deu muita força, coragem e até o momento 

compartilho as minhas angústias, medos, sucessos e realizações. Me candidatei a uma vaga 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Paraná, mestrado em 

Educação, área de Currículo, concluindo este estudo em 1990. O projeto apresentado estava 

relacionado à atividade profissional que desenvolvia, ou seja, como Secretária Municipal de 

Educação do Município de Medianeira e minha inserção junto aos movimentos sociais, 

principalmente os trabalhadores rurais, com os quais, já havia trabalhado, desde os anos oitenta. 

No município em tela, havia significativo número de escolas rurais, com as quais convivia seja 

em função da gestão, seja em função da formação de professores que trabalhávamos, pois, a 

maioria era leiga. Preocupava-me, na época, a segregação escolar que pesava sobre os 

trabalhadores rurais, com o avanço da acumulação capitalista, com a contraditória educação no 

campo, pois a educação é uma arena particular de disputa social, em estreita relação com as 

outras lutas entre as classes sociais, nas diferentes conjunturas. 

Tendo em vista o problema que propunha discutir, procurei retomar as discussões a 

respeito das políticas públicas e curriculares e suas implicações com a educação escolar. Depois 

de muitos estudos e disciplinas cursadas na área de história da educação e do currículo, elaborei 

a minha dissertação, sob a orientação segura e atenta da Profa. Dra.  Zélia Milléo Pavão, o qual 

se denominou "A dinâmica do currículo para a área rural em face das novas relações de trabalho 

no campo". Fiz um percurso histórico da educação escolar no campo, mediado pela 

controvertida questão agrária, desde o período colonial, até o final dos anos de 1980. Trabalhei 

a identidade dos trabalhadores rurais, com suas lutas e seus movimentos sociais, principalmente 

a partir de perspectiva de autores marxistas, como Octávio lanni, Cândido Grzybowski, Marx 
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& Engels.  Analisei o currículo tendências educacionais, a partir dos estudos de Palacios, 

Snyders, Cury, Saviani, Freire, dentre outros. O campo do currículo, juntamente com a Didática, 

descortinou para mim, início de um campo de pesquisa, mas ainda fortemente embasado na 

atuação profissional. 

No final da década de 1990, outro percurso, outro desafio. Por força do trabalho de meu 

marido, tivemos que mudar para Ribeirão Preto. Nesta cidade, procurei trabalho na Escola 

Estadual Otoniel Mota, onde fui lecionar no Curso Normal. (Tinha solicitado exoneração da 

Prefeitura Municipal de Medianeira e licença sem vencimentos de um cargo de professor do 

Estado do Paraná). Através desta escola, tive oportunidade de participar de um Curso de 

Extensão na FFCLRP/USP, Departamento de Psicologia e Educação, no Laboratório de 

Ciências, antigo LEC. Enquanto participava deste curso, surgiu um processo seletivo no 

Departamento de Psicologia e Educação, área de Didática, em função da aposentadoria da 

Profa. Dra. Lizete Ribas Casagrande. Fui admitida em 28 de fevereiro de 1994 na Universidade 

de São Paulo, como Professor Assistente -Jornada RTC, em caráter precário, com carga horária 

de 24 horas, ministrando cinco disciplinas na área de Didática para os Cursos de Licenciatura 

em Química, Ciências Biológicas e Psicologia. (Didática Geral I para os Cursos de Licenciatura 

em Química, Biologia; Didática Geral II, Teorias e Modelos de Ensino e Currículos e 

Programas para o Curso de Licenciatura em Psicologia). Quanto entrei na USP foi direcionada 

para atuar, além das aulas para a atividade de extensão no Laboratório do Ensino de Ciências 

(LEC), tendo em vista que já havia participado enquanto docente na Escola Estaual Otoniel 

Mota. Esta experiência me deixou marcas na atuação, pois via a extensão como necessário para 

a atuação docente. Não fui iniciada na pesquisa, pois aquele laboratório atuava, 

predominantemente, no ensino e extensão. Esta situação me deixou marcas em minha 

profissionalidade e hoje eu reflito acerca de minha entrada tardia na pesquisa. No ano de 2000 

entrei para o doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, sob a orientação da Profa. Dra. Zélia Maria Mendes Biasoli Alves. 

Gostaria de ressaltar, que minha entrada no doutorado na USP, se deve, particularmente, a dois 

colegas do Departamento de Psicologia e Educação (Prof. Dr. José Marcelino Rezende Pinto e 

Profa. Dra. Clarice Sumi Kawasaki), que me incentivaram muito em um momento difícil de 

minha vida. Portanto, serei sempre grata a estes colegas pelo acolhimento e apoio.  Minha tese 

foi defendida em fevereiro de 2003, sob o título "As reformas curriculares no processo de 

constituição das escolas de formação de professores no Estado do Paraná". Neste trabalho me 

propus a realizar estudos sobre as reformas curriculares no processo de constituição das escolas 

de formação de professores no Estado do Paraná, focalizando a sua evolução, sua concepção e 
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os contornos dos modelos pedagógicos. Analisei a formação de professores, sob a ótica das 

políticas curriculares, desde o Brasil Império, até a década de 1990. 

 

PERCURSO REFLETIDO: PROFISSIONALIDADE DOCENTE 

 

Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo atuo como 

docente, desde o ano de 1994, vinculada à área de Didática, Currículo e Prática de 

Ensino/Estágio Curricular, nos Cursos de Licenciatura em Química, Biologia, Música e 

Psicologia e desde o ano de 2002, no Curso de Pedagogia. Este curso tem especial significado, 

pois participei intensamente de sua implantação, principalmente na elaboração do projeto 

pedagógico e no seu processo de implantação. Asseguro, que esta experiência também marcou 

minha profissionalidade. Foi com esta perspectiva, que nós, apenas três professores da 

FFCLRP, sonhamos e tornamos realidade o Curso de Pedagogia, mesmo noturno, a partir do 

ano de 2002. Esta experiência é uma das mais significativas que vivenciei na Universidade de 

SãoPaulo. O Projeto Pedagógico foi construído, tendo como referência as discussões da 

ANFOPE, as Diretrizes elaboradas por um grupo de especialistas do MEC (em discussão 

naquele momento), Propostas de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (USP) e da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 É interessante refletir, que desde o início de minha entrada na USP até o ano de 2005 

(quando assumo o período integral RDIDP), minha atuação era basicamente no ensino e 

extensão. Em 2004, sou convidada pela primeira vez, pelo Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da FFCLRP para atuar como palestrante na área de formação de professores e 

currículo, na Disciplina “Universidade, formação, ensino e produção do conhecimento”. Esta 

atividade foi desenvolvida nos anos posteriores, até 2007. Além da FFCLRP, também atuei 

como docente convidada nos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas /USP (2007); na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA), período de 2006 a 2012. Minha inserção 

na Pós-Graduação destas Unidades estava relacionada ao Programa de Aperfeiçoamento do 

Ensino -PAE, especificamente com a temática “Formação de Professores e Currículo”. Na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Programa de Pós-Graduação em Fisiologia, atuei 

como docente na disciplina RFI-5784-5 – Didática para o ensino Superior: Fundamentos 

Teórico-Metodológicos, no período de 2012 a 2014. Na Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, atuei no Interprogramas de Pós-Graduação e Enfermagem Fundamental, Conceito 

CAPES 7, no período de 2007 a 2016, como docente em várias disciplinas voltadas à formação 
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do professor universitário. Em 2014, começo a atuar no Programa de Pós-graduação em 

Educação da FFCLRP como docente e orientadora. Na docência ministro a disciplina 5965021 

- Docência no Ensino superior: Fundamentos Teórico-Metodológicos, oferecida anualmente e 

cadastrada no âmbito do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino da USP. Neste percurso 

como orientadora, já tive quatro dissertações concluídas e cinco dissertações em andamento 

(Ano de 2018). Ressalto, também, como ponto fundamental nesta trajetória, minha participação 

nas Bancas Examinadoras de Mestrado e Doutorado as quais se constituem em espaços 

formativos, qualificados, mas também de muita responsabilidade.  

Assinalo como uma das experiências fundantes em minha carreira o desenvolvimento 

da pesquisa « A formação pedagógica de professores par ao ensino superior nos Programas de 

Pós-Graduação na Universidade de São Paulo », financiada pelo MCTI/ CNPq/MEC/CAPES 

nº 22/2014 – Processo 472115/2014-6, Ciências Humanas e Sociais.  Utilizo este estudo para 

sistematizar a minha trajetória na pesquisa, tendo em vista sua significação na minha 

profissionalidade. 

 A formação de professores tem se constituído um locus de estudos, pesquisa e atuação 

profissional. Minha inserção nesta área tem sido feita através do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Formação de Educadores - GEPEFE, ligado à Faculdade de Educação da USP, do qual 

participei até o final de 2016. Este grupo me deu um novo sentido e com ele, construí parte de 

minha identidade como pesquisadora, principalmente ligada as áreas de formação de 

professores, currículo e didática. Como extensão deste grupo, criei o Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre a Formação de Professores e Currículo (GEPEFOR), mas somente em 2014, 

ele foi cadastrado no CNPQ. Ao ser fundado, o GEPEFOR atendia alunos de graduação e 

professores da rede pública de educação básica, mas com minha entrada na Pós-Graduação em 

Educação, no ano de 2014, como docente e orientadora, o GEPEFOR se reestruturou, com 

reuniões semanais e ampliação de seus participantes, contando também com a presença de 

mestrandos e doutorandos. Além de alunos de iniciação científica, docentes da rede pública, 

participam do grupo alunos pós-graduandos, pesquisadores de outras instituições, bem como 

colegas da própria universidade. Temos um cronograma de atividades que contemplam estudos 

de textos referentes às temáticas formação de professores e currículo, discussão de projetos de 

pesquisa dos orientandos e projetos desenvolvidos pelo próprio grupo. Este breve relato 

dimensiona a minha constituição profissional no que concerne ao desenvolvimento no tripé na 

Universidade: ensino, pesquisa e extenção. 

Neste trabalho acadêmico, busca-se abordar, de modo geral, aspectos relacionados à 

função e missão da Universidade, qual seja, a formação de professors e pesquisadores, 
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ressaltando o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), desenvolvido para estudantes 

pós-graduandos.  As premissas teóricas deste estudo se consubstanciam no campo do currículo 

e da formação do professor para o Ensino Superior, sintetizadas a seguir:  

a) A universidade, transversalizada por contradições e dissensos, vive significativo cenário de 

crise, cujas assimetrias impactam o trabalho dos professores, com repercussões na 

aprendizagem dos estudantes (DIAS SOBRINHO, 2015; SOUSA SANTOS, 2005). 

b) A especificidade da formação de professores que se encontra veiculada às políticas 

educacionais contextualizadas e fragilizada em decorrência das políticas atuais e mudanças 

estratégicas que afetam a universidade (ALMEIDA, 2012; CUNHA, 2014a). 

c) A concepção de currículo que orienta as diretrizes curriculares, fortemente embasada para o 

mercado, na perspectiva da “universidade operante” pressupondo distanciamento da 

universidade enquanto “instituição social” (CHAUÍ, 2003). O currículo pode ser interpretado 

como caminho, percurso de formação que possui uma identidade cultural, histórica e 

socialmente contextualizada, com abordagens curriculares diversas, abarcando desde as bases 

prescritivas, de controle e lógica performativa a um currículo orientado para a formação social 

e peso dos estudantes, com ênfase na dimensão da educação para a cidadania (PACHECO; 

SOUSA, 2016; YOUNG, 2018). Nesse sentido, a formação do professor e o currículo 

encontram-se veiculados às políticas educacionais contextualizadas que envolvem perspectivas 

e ou intenções visando a qualidade da educação superior, acesso e democratização deste nível 

de Ensino, mas, contraditoriamente estão comprometidas pelas aclamadas excelência, eficácia 

e competência. Nesse sentido, as consequências interferem nas dimensões da vida acadêmica, 

nos aspectos humanístico e profissional, comprometendo a formação universitária de modo 

geral.  

d) A exigência legal para exercer a docência na Educação Superior no Brasil, consubstanciada 

na LDBEN n. 9394/96, art. 52 (Brasil, 2006), destaca preparação e não formação, pressupondo 

que o curso de pós-graduação, stricto sensu, é suficiente para atuação como professor no Ensino 

Superior. O dilema “pesquisador” e “professor” revela incongruências no ensino e pesquisa, 

tendo em vista a atuação do professor, principalmente nos cursos de graduação e a exigência da 

universidade no que concerne ao produtivismo acadêmico. Porém, é importante que se ressalte 

que não se está dicotomizando o ensino e a pesquisa, pois ambos se constituem elementos 

fundantes para atuação docente. 

e) O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) oferecido pela USP no contexto dos 

cursos de pós-graduação, representa um dos espaços formativos, pois se destina aprimorar a 
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formação do aluno de pós-graduação para a atividade didática de graduação, sendo composto 

por duas etapas: Preparação Pedagógica (PP) e Estágio Supervisionado em Docência (ESD).  

O texto está organizado em três seções, além da Introdução e Considerações Finais. 

1. Introdução: Pontua-se neste item a trajetória da pesquisadora, o contexto da pesquisa, 

seus pressupostos, problematização e objetivos.  

2. Docência e currículo na educação superior: cenários e dinâmicas: Neste item 

aborda-se a docência na educação superior, discutindo o campo da formação de professores, os 

dilemas relacionados aos processos de desenvolvimento pessoal e professional, os componentes 

curriculares que integram os processos formativos, como teorias e práticas, conteúdos da área 

específica de atuação, conhecimentos didático-pedagógicos, contextos de formação e de 

trabalho.  

3. A Universidade de São Paulo e o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino: 

Interseccionando percursos metodológicos: Explicita-se o Programa de Aperfeiçoamento de 

Ensino da USP, como lócus de formação para o professor do ensino superior no âmbito da pós-

graduação. Discute-se os dados da pesquisa, a partir da análise documental e de conteúdo, com 

o objetivo de desvelar o currículo dos Cursos que tratam da formação de professores no âmbito 

da Pós-graduação, na Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto.  

4. Desvelando o currículo nos Cursos de Pós-Graduação no campus USP de Ribeirão 

Preto/SP: Neste item, os dados são analisados a luz do referencial teórico adotado, bem como 

identificam-se saberes que são mobilizados para o processo de formação docente.  

5. Considerações Finais: Descortinando algumas pistas:  Os achados de pesquisa são 

evidenciados, ressaltando as múltiplas dimensões da docência e conhecimento na área da 

formação de professores para a educação superior, bem como apontam-se questões que podem 

servir de futuras pesquisas no campo. 

6. Referências Bibliográficas 

7. Apêndices 

A temática central da pesquisa insere-se no debate atual da educação superior no 

contexto da pós-graduação da Universidade de São Paulo, tomando por referência o Programa 

de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE). Busca-se abordar, de modo geral, aspectos relacionados 

à formação universitária no campo do currículo e da formação do professor para o Ensino 

Superior.  
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1  DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: CENÁRIOS E DINÂMICAS 

 

No âmbito das mudanças estruturais ocorridas na sociedade a partir da segunda metade 

do século XX, sobretudo após as duas grandes guerras mundiais, a universidade brasileira 

aparece no cenário como centro de formação, comprometida com o desenvolvimento científico 

e tecnológico. Como decorrência, observa-se que nas primeiras décadas do século XXI, o 

processo de expansão da universidade, pela via da pós-graduação, de modo geral, atingiu 

índices desordenados, pressionado por motivos diversos de demandas conjunturais, tomando 

um espaço estratégico do sistema universitário e do sistema educacional. Porém, o conjunto de 

políticas de desenvolvimento social, cultural e educacional no âmbito do Plano Nacional de 

Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 (BRASIL, 2010) priorizou a ampliação de novos cursos e 

áreas do conhecimento, a difusão do conhecimento técnico-científico com objetivos 

meritocráticos, a formação profissional voltada às necessidades do mercado, em detrimento da 

formação mediada por valores humanos e emancipatórios. Com isso, a Universidade, 

fortalecida pela especificidade da pós-graduação em áreas do conhecimento específico, 

encarrega-se de proporcionar uma “formação” para o desenvolvimento econômico cujos 

valores são pautados na competitividade e aplicação utilitária do conhecimento.  

Concomitante a essa expansão, constatam-se mudanças que justificaram o crescimento 

econômico e o desenvolvimento do sistema de pós-graduação no país, bem como a ocupação 

da Universidade, como centro de excelência de produção de conhecimento, de ciência e 

formação de pesquisadores, mas não conferiu a “esse” espaço valores para a formação docente. 

Nesse sentido, as consequências interferem nas dimensões da vida acadêmica, nos aspectos 

humanístico e profissional, comprometendo a formação universitária de modo geral. É 

importante compreender que a universidade, historicamente sempre esteve comprometida com 

o paradigma instrumental, o qual legitimou e continua fortemente impregnado na trajetória da 

produção do conhecimento científico e tecnológico, com ênfase nas áreas das ciências exatas, 

como também de outras áreas cujas orientações políticas e ideológicas afinam-se com essas 

perspectivas. 

Compreende-se, então, que este tema como foco para a investigação, sem dúvida, 

envolve um contexto mais amplo que perpassa a função da universidade, do sistema de pós-

graduação, bem como os demais espaços alocados no centro da universidade que justificam e 

se comprometem com as tão aclamadas ‘excelência’ e ‘eficiência’, ‘competência’ e assimetrias 

em destaque no discurso acadêmico. Portanto, discutir a formação para a docência, as funções 

do professor e pesquisador universitário no processo de construção de conhecimentos, envolve 
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uma concepção de universidade enquanto instituição social. Segundo Dias Sobrinho (2015, p. 

584) a universidade: 

 

é uma instituição da sociedade cuja missão essencial consiste em dar forma e 

conteúdo à construção da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, contribui para 

solucionar os problemas do conjunto da população, no âmbito de sua 

competência de acordo com suas possibilidades.  

 

Nesse raciocínio, a universidade enquanto instituição social (CHAUÍ, 2003) e no 

cumprimento de diferentes responsabilidades acadêmicas não pode de maneira alguma 

fragmentar valores que afetam a integralidade da formação de indivíduos-cidadãos que 

dependem de formação integral, social, humana, ética, política, cuja formação profissional é 

necessária para o desenvolvimento humano e econômico do país e, sobretudo, à garantia de 

uma sociedade mais justa e equilibrada socialmente. 

Goergen (2014) entafiza que a universidade além de promover a construção, difusão de 

conhecimentos e formação de profissionais nas diferentes áreas, deve se implicar na formação 

de professores, intelectuais comprometidos com a construção de uma sociedade mais 

democrática, justa e do bem-estar social.  

Efetivamente, pesquisar a formação no Ensino Superior, com centralidade na formação 

do professor para a docência universitária, assegura-nos um significativo desafio no campo da 

investigação científica, no sentido de buscar dados e informações que elucidem o debate, o 

desenvolvimento da consciência crítica e reflexiva sobre o papel da universidade e sua 

importância na função da formação, não somente do profissional de excelência nos saberes 

científicos e técnicos, mas, sobretudo, nos saberes críticos imersos em valores da formação 

humana. 

Os estudos de Cunha (2014) sobre formação de professores para a Educação Superior 

têm contribuído fortemente para instigar novos objetos, como também auxiliar na 

fundamentação teórica e metodológica sobre essa área do conhecimento em debate. A autora 

analisa a dimensão conceitual de formação, que pode ser interpretada como:  

 

[...] uma prática social específica e como uma verdadeira instituição que 

cumpre certas funções sociais relacionadas com a reprodução, regulação e 

legitimação do sistema social. [...] a formação ao mesmo tempo, celebra 

determinados valores por vezes contraditórios, ligados quer ao mundo 

empresarial e gerencialista, quer ao mundo cívico e da cidadania (CUNHA, 

2014b, p. 3). 
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A presença dessa discussão no âmbito da pós-graduação é desafio importante, tendo em 

vista que a dimensão política, ideológica e valorativa do conhecimento produz-se nesse espaço, 

e contraditoriamente, confere formação do professor e pesquisador, sujeito concreto e legítimo 

da construção crítica do conhecimento e da ação pedagógica da docência.  

A centralidade de estudos no âmbito da pós-graduação compreendida como o locus 

privilegiado da pesquisa acadêmica e, consequentemente, da formação do professor 

universitário, em especial, instiga-nos à investigação sobre essa tendência, tendo em vista que 

a pós-graduação é um espaço onde se aloca a especialização de uma determinada área do 

conhecimento, seja no nível de mestrado ou doutorado. A centralidade da pesquisa nos cursos 

de pós-graduação, legitima a titulação, mesmo que esta se direcione a temas que envolvam 

diretamente a formação docente, por meio do objeto de investigação, mas pode não alcançar os 

objetivos necessários para a formação de um bom professor, apto a desenvolver as funções que 

lhes conferem na profissão docente, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. 

A temática ‘formação pedagógica do professor para o Ensino Superior’, no contexto do 

PAE, tem intuito de possibilitar estudos na área trazendo a dimensão humana do professor, 

sujeito da educação superior, o que nos coloca, como pressuposto, a compreensão sobre o 

sentido da docência. Para tanto, o contexto da universidade enquanto o locus privilegiado para 

essa formação nos faz questionar sobre quais aspectos redimensionam as relações entre a 

Didática, currrículo e a formação, os aspectos ideológicos e políticos orientadores, bem como 

os aspectos referentes à visão instrumentalizadora e conservadora subjacentes no seio da 

universidade, os quais são repassados para a docência e reproduzidos por meio de seus fazeres. 

Desse modo, a função docente acaba sendo reprodutora do sentido da autonomia e da 

competência instrumental ajustadas às demandas do mercado em detrimento de posturas críticas 

voltadas para a construção social do conhecimento e da perspectiva crítica à luz da cidadania e 

ética. 

Observa-se que, cada vez mais, a formação universitária se vincula às necessidades da 

sociedade globalizada e informatizada a serviço da sociedade comprometida com o mercado, o 

que acarreta tensões e contradições no formato do sistema de Ensino Superior. Essa questão 

envolve de forma direta o currículo como principal instrumento desse processo e, 

consequentemente, a formação mais ampla da educação superior que se encontra aligeirada e 

fragmentada em função dos interesses da sociedade do conhecimento e do mercado. Dias 

Sobrinho (2005, p. 165) corrobora com tal ideia assinalando que  
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[...] se a universidade adere acriticamente aos objetivos da sociedade, hoje 

mais identificados com a orientação tecnocrática e gestionária, ela abdica de 

sua função de formação, de educação e de autonomização dos sujeitos, em 

favor da organização da produção e de um pretendido controle das relações 

entre individuos.  

 

Pondera o autor que, se o conhecimento é central no paradigma econômico-produtivo e 

social-político, também faz sentido para a universidade, considerando sua relação intensiva com 

o conhecimento. Assim, a educação superior é instada a dar respostas à fragmentação e 

aceleração dos conhecimentos, bem como atender efetivamente a multiplicidade das demandas 

externas, relacionadas às necessidades de maior escolarização, eficiência, produtividade e 

competividade, em razão das transformações do atual estágio do capitalismo e das alterações 

culturais e sociais. Entende-se que os aspectos culturais, a identidade da profissão, o 

compromisso social com a construção do conhecimento, e as concepções de mundo e de ciência 

são questões necessárias que devem permear a docência na universidade. 

Nessa direção, Dias Sobrinho (2015, p. 171) assinala que “o conhecimento é conteúdo 

integrante da formação humana social, ética e política, moral e estética. Isso significa, num 

primeiro ponto de vista, que deve haver um incremento ético a contrapor-se às assimetrias 

geradas nas esferas econômicas, sociais e culturais”. Portanto, as transformações profundas 

ocorridas na economia, impulsionando as políticas educacionais e, sobretudo, a educação 

superior como mola propulsora do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, 

alteram as relações da universidade com a sociedade. O cenário da economia de mercado, da 

sociedade globalizada e automatizada passam a exigir novos valores para esta Instituição que, 

uma vez integrada ao novo modelo econômico e político, adapta-se aos objetivos impostos pelo 

cenário, por meio da competência técnica, da eficácia do conhecimento necessário aos grandes 

desafios da sociedade. Goergen (2014, p.46) corrobora com este pensamento ao identificar 

demandas e situações do mercado que reverberam na universidade, tais como 

 

[...] o novo estatuto do conhecimento como força produtiva; os efeitos do 

processo de globalização ou internacionalização; a velocidade da produção, 

precarização e obsolescência dos conhecimentos; o sentido utilitarista 

instrumental do conhecimento; o sentido público e/ou privado da educação 

superior; a superação das assimetrias internacionais em termos de 

desenvolvimento em C&T; o caráter formativo ou informativo da educação 

superior (GOERGEN, 2014, p. 46). 

 

Nestes termos, as demandas do mercado, por meio da lógica produtivista e da qualidade, 

eficiência e competitividade, redundou na emergente discussão a respeito do espaço social da 
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universidade, da construção do conhecimento e o sentido humano da formação de professores 

como sujeitos concretos da educação e do conhecimento adquirido e conferido legitimamente 

para o exercício da docência e da vida cotidiana. O sociólogo Sousa Santos (2005, p.63) 

contribui com esta reflexão, apontando as assimetrias que existem na relação da universidade 

com a sociedade.  

 

A universidade sofreu uma erosão talvez irreparável na sua hegemonia 

decorrente das transformações na produção do conhecimento, com a transição, 

em curso, do conhecimento universitário convencional para o conhecimento 

pluriversitário, transdisciplinar, contextualizado, interactivo, produzido, 

distribuído e consumido com base nas novas tecnologias de comunicação e de 

informação que alteram as relações entre conhecimento e informação, por um 

lado, formação e cidadania, por outro.  

 

O autor afirma que a universidade se encontra em situação de profunda fragilidade e 

enfrenta um quadro de crise e desconexão com os valores humanísticos da formação e da 

construção social do conhecimento, ou seja, a perda de legitimidade e identidade com o 

conhecimento que produz e suas pautas formativas. Chama atenção para identificação da crise, 

ou seja, a universidade se desenvolveu na forma de produzir conhecimentos e formar 

profissionais, mas deixou de cumprir a sua função social, democrática e ética que garantisse o 

seu elo com a sociedade e a transformação social. Diante disso, as transformações profundas 

no campo da ciência e da tecnologia acirraram uma crise no contexto social do conhecimento e 

nos valores da formação universitária, priorizando a formação do profissional para atender às 

demandas do mercado. Com isso, o modelo de Universidade, tanto no campo da formação 

tecnológica quanto no pedagógico envolvendo a pesquisa e os saberes produzidos por meio do 

currículo, apresenta sinais e resultados que não correspondem às necessidades sociais. Sousa 

Santos (2005) chama atenção para a necessidade de enfrentar os diversos aspectos, os quais 

denominou de “crises”, ou seja, “crise de hegemonia, crise de legitimidade e a crise 

institucional”, construídas historicamente no contexto da modernidade. 

Nestes termos, as demandas do mercado, por meio da lógica produtivista e da qualidade, 

eficiência e competitividade redundaram na emergente discussão a respeito do espaço social da 

universidade, da construção do conhecimento e sentido humano da formação de professores, 

como sujeitos concretos da educação e do conhecimento adquirido e conferido legitimamente 

para o exercício da docência e da vida cotidiana. As reflexões acima servem como balizadoras 

para compreender as preocupações e os contextos institucionais que determinam a formação do 

professor, bem como as determinações do ensino e da pesquisa que conferem à pós-graduação 
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raízes na lógica instrumental, a qual legitima a universidade moderna e, consequentemente, 

legitima também a formação intelectual, política e ideológica do professor universitário. Nessa 

direção, Sguissardi (2009, p. 152) ressalta que o modelo universitário, desenvolvido em meados 

dos anos 1990, sob a ótica do neotecnicismo neoliberal é denominado “neoprofissional, 

hetrônomo e competitivo”, cujos elementos engendram formação e pesquisa necessárias ao 

mercado.  

Essas preocupações, no que diz respeito à crise da universidade, de forma mais geral, 

estão presentes há algum tempo, porém, constata-se um silenciamento acerca de questões que 

tratam diretamente da formação pedagógica do professor universitário. A dimensão política 

referendada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em 

meados da década de 1950, não se referia ao processo de formação pedagógica, porém, tinha 

como propósito o treinamento e qualificação da docência para o exercício da profissão docente, 

segundo o modelo de universidade vigente, ou seja, comprometida com o desenvolvimento 

científico e tecnológico em expansão naquele momento histórico.  

A Constituição Federal de 1988, no artigo 207, estabelece a relação entre a graduação e 

a pós-graduação pois “ao tratar da definição de Universidade, o artigo 207 não pede que o 

ensino se isole na graduação ou que a pesquisa seja propriedade privada da pós-graduação” 

(CURY, 2004, p. 778). O referido artigo estabelece a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa 

e extensão como funções obrigatórias para a Universidade pública, constituindo-se assim, “um 

princípio fundante de universidade” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 55). Ressalta, ainda, que no 

cotidiano universitário, o ensino está desligado da pesquisa, pois os cursos de graduação têm 

pouca familiaridade com a produção do conhecimento. Não há, na visão do autor, coerência 

entre os departamentos nas Universidades, pois se fecham em pequenas ilhas corporativas, 

dificultando a relação do ensino com a pesquisa. Assim, “se não dão conta minimamente da 

coerência, do espaço social da área de conheciemnto, menos ainda são capazes de trabalhar as 

fronteiras, os saberes e métodos novos, as questões interdisplinares” (p. 56). A autonomia não 

reiventa a universidade, mas “há de por em constante julgamento as linhas de pesquisa, os 

currículos, os programas e métodos” (p. 56), bem como ter compromisso com a comunidade 

externa, principalmente no que se refere à formação permanente de professores que atuam 

principalmente na Educação Básica. 

Não obstante algumas iniciativas de investigação no campo da educação e suas políticas, 

nas últimas décadas, terem contribuído para perspectivas mais críticas sobre a formação 

universitária, como também a expansão da pós-graduação na área da educação, strictu sensu, 

uma avaliação geral ainda deixa lacunas no sentido da apropriação crítica dos conhecimentos 
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produzidos pelas dissertações, teses e artigos científicos (CHAUÍ, 2003; CUNHA, 2014a; 

SGUISSARDI, 2009). Portanto, a formação pedagógica do professor que atua no Ensino 

Superior, a função da docência para professores iniciantes, bem como outros elementos 

constitutivos do currículo e estratégias didático-metodológicas, as relações entre professor-

aluno na pós-graduação e, ainda, a formação para o ensino ou a pesquisa têm se constituído 

como objetos emergentes para a investigação.  

Espera-se que a universidade desempenhe algumas funções, tais como, a função 

socializadora, função orientadora e a função pesquisadora. A partir da função socializadora a 

Universidade deve preservar e transmitir a crítica do conhecimento, da cultura e dos valores 

sociais. A função orientadora consiste na revelação das capacidades individuais, e a função 

pesquisadora, desenvolvida também por meio da divulgação cultural, propicia a ampliação da 

base de conhecimento (ZABALZA, 2007). 

A formação docente para o Ensino Superior está inserida no contexto da Universidade 

e sofre influências, direta ou indiretamente, das concepções que a própria possui sobre formação 

docente, a partir de ações e políticas que têm por objetivo direcionar tal formação. A ação 

docente, compreendida como ação complexa, requer do sujeito em formação não apenas o 

conhecimento da área específica e pedagógica, mas também a compreensão da Instituição como 

um todo, tornando-se relevante para a ação do docente conhecer o espaço em que se desenvolve 

o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como as influências externas que afetam o próprio 

trabalho do professor universitário.  

O docente que está inserido no contexto da Universidade sofre também com outras 

demandas, como a fragmentação do conhecimento, enfraquecimento da comunicação e do 

diálogo entre os cientistas, fatores gerados pelos avanços científicos alcançados no último 

século na direção da compreensão e da transformação do mundo. Neste sentido, a abertura, 

flexibilidade e capacidade de reflexão e de autorreflexão, qualidades essenciais para a vida 

acadêmica, acabam por ficar em segundo plano. A demanda por produção de pesquisas, 

atualmente, acaba por direcionar o trabalho da pesquisa, do ensino e extensão. O olhar, que 

antes era direcionado para as necessidades da sociedade, passa a ser direcionado para as 

necessidades da economia (ALMEIDA, 2012). 

Cunha (2014)7 em estudos sobre a relação ensino, pesquisa e extensão e repercussões 

no campo da docência universitária destaca que  

 
7 Projeto financiado pela CAPES e CNPQ: Qualidade do ensino de graduação: a relação entre ensino, pesquisa e 

extensão (2009-2011). Publicado em: CUNHA, M. I. (Org). Estratégias Institucionais para o desenvolvimento 
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Há uma explícita relação dos movimentos relacionados ao desenvolvimento 

profissional docente nas universidades e os contextos políticos em que foram 

gestados. Essa condição deixa explícita a condição da universidade como 

inserida e afeta ao que acontece em seu entorno, no âmbito da sociedade. [...] 

As exigências culturais, como a presença das tecnologias digitais nas formas 

de ensinar e aprender e a compreensão da ruptura paradigmática do 

conhecimento foram estimulando iniciativas institucionais, a despeito de 

alguns impasses, [...] como a fragilidade de uma cultura institucional. 

(CUNHA, 2014b, 335-337). 

 

Nesse contexto, faz-se relevante a compreenção das finalidades da Educação Superior 

explicitadas na Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). A complexidade da legislação brasileira, no que concerne à 

Educação Superior, dimensiona a complexidade da docência no Ensino Superior. As 

Instituições de Educação Superior são definidas na lei 9394/96, em seu artigo 52, como 

“pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior” e caracterizam-se 

por possuir dentre outras “a produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural 

quanto regional e nacional” (BRASIL, 1996). O artigo 66 da referida lei indica que “a 

preparação para o exercício da docência no magistério superior será em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996). 

As finalidades da Educação Superior estão explicitadas no artigo 43 da Lei n. 9.394/96: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua;  

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 
profissional docente e as assessorias pedagógicas universitárias: memórias, experiências, desafios e possibilidades. 

Araraquara, SP: Junqueira & Marin Editores, 2014. 
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VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta a participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996). 

 

O artigo 44, da referida lei, trata dos cursos e programas que estão compreendidos na 

Educação Superior: 

 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 

instituições de ensino; 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de ensino;  

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino (BRASIL, 1996). 

 

De tal modo, o docente tem sua preparação para atuar no Ensino Superior por meio da 

pós-graduação em nível de mestrado e doutorado e poderá desenvolver seu trabalho em 

Instituições caracterizadas de diferentes formas, definidas pelo artigo 44 (Lei n. 9.394/96) e 

pelo Decreto Federal n. 5.773 (BRASIL, 2006), quais sejam: Universidades, centros 

universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos superiores ou escolas superiores. O 

docente que se forma para atuar no Ensino Superior poderá ainda desenvolver seu trabalho em 

Instituições que apresentem diferentes perspectivas em relação ao próprio Ensino Superior. As 

universidades são caracterizadas pelo tripé ensino-pesquisa-extensão, nas faculdades e centros 

universitários são caracterizadas pelo desenvolvimento do ensino. Em geral, nas Instituições 

particulares de Ensino Superior não se espera que o professor desenvolva outra atividade além 

do ensino. Nesse contexto, as atividades acadêmicas como a pesquisa, extensão ou a dimensão 

administrativa são dimensões do trabalho docente que provavelmente não serão atributo do 

professor e a possibilidade de produzir conhecimento por meio da pesquisa científica fica 

secundarizada. Produzir conhecimento através de pesquisa científica também perpassa a ação 

docente, é uma dimensão relevante da vida profissional dos professores que tradicionalmente 

atuam nesse nível de ensino. (ALMEIDA, 2012; CUNHA, 2012). 



44 

 

Preparar o estudante de pós-graduação para a docência é considerar que este já possui 

conhecimentos da área. Por isso, tanto a etapa de Preparação Pedagógica (PP), quanto a de 

Estágio Supervisioando em Docência (ESD), relacionados ao Programa de Aperfeiçaomento 

de Ensino da USP, são uma forma de validar institucionalmente o saber que existe a priori. A 

concepção de docência do ‘saber fazendo’ acaba por desconsiderar a complexidade da ação 

docente. A expressão “preparar para o magistério” na Educação Superior, constante na 

legislação, conota um saber fazer, desprovido de reflexão e de práxis, não englobando as demais 

áreas que o conceito de formação trata, bem como não considera na ação docente seus saberes 

próprios, sua totalidade e complexidade. 

Tomar a docência na tridimensionalidade, segundo Almeida (2012, p. 70) significa 

reconhecer que na construção da identidade do professor deve ocorrer “o domínio dos 

elementos teóricos e contextuais necessários à sua prática e o domínio científico do campo 

específico”. Para além das configurações do contexto citado, deve-se considerar que na 

formação do docente universitário as características dos modelos preservados nas memórias 

dos estudantes, segundo a autora, ainda constituem o suporte para a futura atuação docente. 

Pensar e proporcionar ao sujeito em formação docente vivências de processos que estimulem a 

reflexão sobre si e sobre seu percurso formativo criticamente torna-se campo fértil para alterar 

o quadro epistemológico da futura atuação docente. Tal mudança ocorre também em relação à 

concepção dos formadores e dos espaços institucionais, permitindo aos estudantes desconstruir 

a experiência vivida e organizar outras referências para a prática docente, referências baseadas 

nas posturas assumidas em relação à formação docente. 

Na proxima seção, as questões de currículo e didática e sua confluência com a docência 

universitária são analisadas e balizam os objetivos da pesquisa que se refere à investigação da 

formação pedagógica de professores para o Ensino Superior, oferecida nos cursos de pós-

graduação da Universidade de São Paulo, no contexto do Programa de Aperfeiçoamento do 

Ensino (PAE)/Etapa de Preparação no Campus da USP-Ribeirão Preto. 
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2  QUESTÕES DE CURRÍCULO E DIDÁTICA E SUA CONFLUÊNCIA COM A 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

Contrapondo-se à corrente de desvalorização profissional do professor e às concepções 

que o consideram  simplesmente como técnico reprodutor de conhecimento ou operador de 

métodos pré-elaborados, autores têm investigado a formação docente e a construção e 

ressignificação de sua identidade profissional (ÁVILA; VEIGA, 2013; CUNHA, 2010, 2012; 

FRANCO, 2008; FRANCO; PIMENTA, 2016; LIBÂNEO, 2013; LUCARELLI, 2009; 

NÓVOA, 2005, 2009; PIMENTA, 2002; PIMENTA; ANASTASIOU, 2005; TARDIF, 2004; 

TARDIF; LESSARD, 2011; PACHECO, 2014; PACHECO; OLIVEIRA, 2013). Apoiados na 

premissa de que existe uma base de conhecimento para o ensino, estes autores procuram 

compreender a historicidade, raízes e finalidades da atividade docente e, assim, elaborar um 

corpus de saberes mobilizados pelos professores e colaborar para um processo de 

profissionalização docente que possa transpor a concepção da docência ligada a um fazer 

vocacionado. É nessa perspectiva que buscamos as produções a respeito da temática dos saberes 

docentes e sua relação com a formação pedagógica. Um professor tem uma história de vida, é 

um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo 

culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem 

(NÓVOA, 2009). 

Lucarelli (2009, p. 67) argumenta que “poder e prestígio não provêm da docência 

universitária como saber pedagógico, mas do domínio de um campo científico, tecnológico ou 

humanístico determinado”. Evidencia-se, portanto, extraordinário desafio nessa área no sentido 

de transpor as posições que oscilam entre dois polos: um que concebe a profissão acadêmica 

como um espaço construído para além das disciplinas de origem, e outro que considera os 

conhecimentos específicos como o fator determinante da identificação ocupacional. Nesta 

ótica, Nóvoa (2009, p. 30-31) traz contribuições na medida em que aponta cinco disposições 

que são essenciais para a definição da profissionalidade docente: “[...] o conhecimento, a cultura 

profissional, o tacto pedagógico, o trabalho em equipa e o compromisso social”. Ressalta o 

autor que essas dimensões se interrelacionam e nesse processo imbricam-se a pessoalidade, a 

profissionalidade e a instituição universitária. Os professores orientam e fundamentam suas 

ações pedagógicas baseadas em teorias, explícitas ou não, as quais traduzem concepção de 

homem, de sociedade, de universidade, enfim, da profissão docente e suas determinações 

históricas, sociais, éticas e pedagógicas.  
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Assim, é possível identificar pontos em comum: o sentido de relação, a valorização da 

história dos diferentes sujeitos e disciplinas envolvidas, o movimento de questionamento e 

dúvida, a busca por caminhos novos na superação de problemas do cotidiano, a ênfase no 

trabalho coletivo e na parceria, o respeito pelas diferenças, a concepção de currículo e didática 

que rompa com o prescritivo, a gestão de sala de aula, as subjetividades, o sentido da 

universidade. 

Os princípios orientadores da formação docente no Ensino Superior são constituídos 

pela articulação entre teoria e prática, integração entre conhecimento prático e teórico e 

interação entre a dimensão disciplinar e a dimensão pedagógica dos conteúdos que serão 

trabalhados no Ensino Superior.  

Nóvoa (2005) propõe a formação em uma perspectiva crítico-reflexiva, proporcionando 

aos professores o desenvolvimento do pensamento autônomo. Para tal são considerados três 

processos na formação docente, quais sejam: produzir a vida do professor – desenvolvimento 

pessoal; produzir a profissão docente – desenvolvimento profissional; produzir a escola – 

desenvolvimento organizacional. O professor é um sujeito histórico, uma pessoa que faz as suas 

escolhas profissionais tendo em vista os determinantes sociais, políticos, econômicos e 

culturais. Sua identidade vai sendo construída também no processo de escolha e 

desenvolvimento profissional, bem como no espaço institucional. Nesses processos, a prática 

pedagógica é mediada pela relação teoria e prática, que vai além do aparente, ou seja, atua na 

contradição, na historicidade, enfim, em uma perspectiva dialética. 

Almeida (2012) assinala que a compreensão da formação docente para o Ensino 

Superior, principalmente no contexto da Universidade, requer o entendimento acerca dos 

dilemas relacionados ao desenvolvimento pessoal versus necessidades da instituição; 

motivação intrínseca e motivação pelo reconhecimento; formação generalista ou formação 

específica e vinculada à área de conhecimento; formação para a docência e formação para a 

pesquisa; formação de ensino ou para a aprendizagem; tarefas de gestão e de relações externas. 

A autora ressalta que o ensino é uma prática complexa e contextualizada e, portanto, contempla 

os seguintes requisitos formativos: a) Concepções a respeito de si e do próprio papel social que 

dão sustentação à identidade profissional; b) Componentes que integram os processos 

formativos, como teorias e práticas, conteúdos da área específica de atuação, conhecimentos 

didático-pedagógicos; contextos de formação e de trabalho; d) Processos de construção do 

conhecimento e de desenvolvimento profissional (ALMEIDA, 2012, p. 73). 

O entendimento de ‘ser professor’ universitário não se consubstancia apenas na 

compreensão de que este sujeito tenha domínio em seu campo específico do conhecimento, mas 
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também que domine conhecimentos que o aproximem do ato de ensinar. Nessa perspectiva, a 

formação profissional do professor universitário deve abranger os saberes da docência, que 

exigem preparação acadêmica em uma perspectiva teórica e prática. Há uma dimensão da 

totalidade presente na formação do professor universitário que está distante das lógicas das 

especificidades, “o exercício da docência exige múltiplos saberes que precisam ser apropriados 

e compreendidos em suas relações” (CUNHA, 2012, p. 84). Segundo a autora, o professor 

universário não tem formação voltada para os processos de ensino-aprendizagem, 

desconhecendo os elementos constitutivos da docência. Essa perspectiva de docência estrutura-

se sobre saberes próprios, intrínsecos à natureza e a seus objetos, condição profissional para 

atividade do professor.  

A didática trata do ensino em suas múltiplas determinações. Nesse sentido, a cada 

momento histórico, as formas de concretização do processo de ensino são recriadas, 

ressignificadas e se transformam no tempo e no espaço, em um processo de configuração. “Se 

é considerada como um campo de estudos e pesquisas voltado para a tarefa de fundamentar o 

processo ensino aprendizagem como uma prática social de incorporação e de emancipação 

política, isso impõe a essa área de conhecimento o papel de refletir as demandas dessa prática 

perante as novas expectativas sociais”. (FRANCO; PIMENTA, 2016, p. 152). A concretização 

do processo de ensinar-aprender se evidencia na compreensão do ensino como prática social, 

num permanente processo de diálogo em busca de articulações cada vez mais produtivas entre 

as demandas do momento e as possibilidades que a prática evidencia.  

No que concerne ao Currículo e Didática, embora tenham identidades próprias, possuem 

fundamentações comuns no âmbito geral da educação em função das determinações das 

relações entre a produção científico-tecnológica e o contexto social mais amplo. Ambos 

contemplam corpos teóricos que lhes são próprios e contam, em programas de formação de 

professores, com disciplinas correspondentes. Assim, “congregam diferentes práticas, 

conceitos, posições teórico-metodológicas” (PACHECO; OLIVEIRA, 2013, p. 24), apesar da 

complexidade envolvida na sua diferenciação e produção teórico-prática. Reforçam-se, ainda, 

que as interseções e complementações entre o campo da Didática e do Currículo podem se 

constituir em contributos para processos formativos de docentes e ancoragem em suas práticas 

educativas. 

Outra questão a ser evidenciada refere-se ao ensino, objeto da Didática. A consideração 

do ensino como atividade complexa reconhece uma série de dimensões que envolvem 

conhecimentos, emoções, valores, situações diversas, culturas, contradições políticas, éticas, 

sociais, bem como a mediação docente. O ensino está ligado à “aprendizagem e ao 
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desenvolvimento e visa promover o desenvolvimento da atividade de aprendizagem” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 67). Dessa forma, a funcionalidade do ensino se revela na sua efetividade 

em assegurar as condições e os modos de viabilizar o processo de conhecimento pelo aluno. 

Nesse sentido, a profissão docente universitária é complexa, contextual, impregnada de valores 

e possibilidades de ação sobre pessoas e contextos. (FRANCO, 2008; D´ÁVILA; VEIGA, 

2013). Refletir acerca das questões no âmbito da didática e do currículo e sua relação com com 

o PAE pressupõe analisá-lo no contexto da formação do pós-graduando, considerando-se a 

tradição da área que tem na pesquisa o principal foco. 

A questão do conhecimento é fundante para os percursos de formação profissional, bem 

como é central para a discussão de políticas de âmbito social, econômico, cultural e educativo, 

não sendo possível abstrair-se, conforme afirma Pacheco (2014, p. 7),  

 

[...] da importância que as organizações educativas assumem na complexa 

tarefa de produção e transmissão do conhecimento e, por outro lado, do lugar 

de destaque do currículo, entendido, no sentido lato, como um projeto de 

formação, que traduz a organização, seleção e transformação do conhecimento 

em função de um dado espaço, de um determinado tempo e de acordo com 

propósitos educacionais. 

 

Desse modo, observa-se que há novas formas de aquisição e domínio do conhecimento 

no atual estágio da sociedade, impactando o currículo na universidade, na medida em que o 

corpus do conhecimento está em permanente debate, tendo em vista que soluções científicas ou 

técnicas não são suficientes, considerando-se as circunstâncias econômicas, sociais, culturais e 

ideológicas. As diferentes perspectivas de organização do currículo com suas formas de 

conceptualizar argumentos em torno do conteúdo da aprendizagem, apresentam implicações 

“quer no contexto organizacional, quer nos sujeitos, em função de diversos parâmetros 

discursivos sobre a sociedade, educação e formação” (PACHECO, 2014, p. 8).  

Por outro lado, a atividade docente exige habilidades que vão além do conhecimento 

específico de cada área, exige sim, conhecimentos da área de atuação, mas também os 

conhecimentos próprios para a docência. Pimenta (2002) identifica o aparecimento da questão 

dos saberes como um dos aspectos considerados nos estudos sobre a identidade da profissão do 

professor. Segundo a autora, a identidade é construída a partir da: 

 

[...] significação social da profissão; da revisão constante dos significados 

sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas 

que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades 

da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática 
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das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias [...] 

(PIMENTA, 1999, p. 19). 

 

Nesse sentido, “os saberes da docência” - a experiência, o conhecimento e os saberes 

pedagógicos (PIMENTA, 2002) podem se constituir como constructos da identidade 

profissional, em um processo dialético, no qual o trabalho pedagógico se desenvolva por meio 

de mediações de caráter histórico, cultural e social, e seja capaz de produzir apropriação de 

conhecimentos pautada no significado essencial da atividade humana básica, ou seja, o 

“trabalho”. Isso requer dos cursos de formação inicial e continuada uma epistemologia que 

contribua coerentemente para a formação do professor no sentido de que o potencialize a 

compreender os processos didáticos e curriculares e atuar pedagogicamente numa perspectiva 

de unidade teoria-prática. Apreendendo a “didática como campo essencial para a atividade 

docente” (PIMENTA, 2009, p. 37) é importante que reflitamos acerca dos novos saberes, 

abordagens e procedimentos investigativos que perpassam essa área.  

 Por outro lado, o currículo, como componente dos saberes e prática docente passa por 

uma reestruturação tendo em vista o contexto das políticas globalizadas, legitimadas pelo 

“neoconservadorismo cultural” (PACHECO, 2014, p. 32). O currículo, como construção social, 

abrange saberes, conteúdos, formas e modalidades que dependem intimamente da história da 

sociedade, de sua cultura legítima e demais culturas (técnicas, humanistas, científicas, 

populares etc.). Como já afirmado acima, as mudanças na sociedade repercutem na 

universidade com alterações que incorporam a organização e distribuição do conhecimento, dos 

saberes docentes e do currículo que perpassam as Diretrizes Curriculares e o Projeto 

Pedagógico de Curso. Deste modo, o saber dos professores não é o foro íntimo povoado de 

representações mentais, mas saberes evidenciados em situações de trabalho com outros atores 

(estudantes, colegas, pais, comunidade acadêmica); abrange saberes ancorados em uma tarefa 

complexa (ensinar), situados num espaço de trabalho (sala de aula, laboratório, biblioteca) 

enraizado em uma instituição e sociedade.  

A docência é compreendida, por Tardif e Lessard (2011), como "[...] uma forma 

particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica 

ao seu 'objeto' de trabalho, que é justamente outro ser humano, no modo fundamental da 

interação humana". Os autores colocam em evidência “[...] as condições, as tensões e os dilemas 

que fazem parte desse trabalho feito sobre e com outrem, bem como a vivência das pessoas que 

o realizam diariamente” (p. 8), pois entendem que é na ação e na interação dos atores escolares 

que se estrutura a organização do trabalho na escola. Tardif (2004) ao se referir sobre os saberes 

docentes afirma que estes são matrizes para o entendimento das capacidades do professor no 
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que se refere ao processo de ensinar e aprender.  Assim sendo, denomina tais saberes de 

profissionais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados constituídos processualmente 

na existência das pessoas (TARDIF, 2004).  

a) Os “saberes profissionais” dos professores são temporais, ou seja, são adquiridos através do 

tempo e se desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um processo de vida profissional 

de longa duração do qual fazem parte dimensões identitárias e dimensões de socialização 

profissional, bem como fases e mudanças. 

b) Os saberes são “plurais e heterogêneos” e apresentam outras dimensões e aspectos que dizem 

respeito à formação, fonte dos conhecimentos do professor, da articulação desses saberes para 

sua prática aos objetivos mais amplos da educação e formação. 

c) Os saberes são “personalizados e situados”, cujos professores dispõem, evidentemente, de 

um sistema cognitivo, mas eles não são somente sistemas cognitivos. (TARDIF, 2004). 

Corroborrando com o autor, Pimenta (2002, p. 26) salienta que a teoria é importante 

para a formação docente, pois “dota os sujeitos de pontos de vista variados para uma ação 

contextualizada”. Os saberes teóricos articulam-se com os saberes da prática, ao mesmo tempo 

ressignificando e sendo por eles ressignificados. A partir das teorias, os professores têm a 

oportunidade de analisar e compreender os contextos de sua atividade docente na perspectiva 

histórica, social, cultural, organizacional e de si mesmos, constituindo-se professores crítico-

reflexivos, podendo intervir e transformar suas próprias atividades docentes. 

Segundo Zabalza (2007) o papel docente pode ser caracterizado segundo três 

dimensões: a “dimensão profissional”, em que se alinham os elementos definidores da atuação, 

como a incessante construção da identidade profissional, as bases da formação (inicial ou 

contínua), as exigências profissionais a serem cumpridas; a “dimensão pessoal”, em que se 

desenvolvem as relações de envolvimento e os compromissos com a docência, compreensão 

das circunstâncias de realização do trabalho e os fenômenos que afetam os envolvidos; a 

“dimensão organizacional”, em que são estabelecidas as condições de organização, viabilização 

e remuneração do trabalho.  

O autor adverte que a formação no âmbito da Universidade deve ser pensada, também, 

como formação para o presente, que possa garantir o desenvolvimento de forma ampla, em 

todas as fases da vida do estudante. A formação docente para a Educação Superior pensada e 

compreendida em seu sentido amplo, e nela inseridas as diversas dimensões do sujeito, poderá 

propiciar experiências singulares para o sujeito em formação. Além de experiências que 

capacitem os sujeitos tecnicamente, o autor indica que, para a atuação docente é relevante 

pensar experiências e aprendizagens que irão enriquecê-los no âmbito pessoal e social, que 
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contemplem a área intelectual, pessoal, prática e social, bem como a compreensão do contexto 

político, social e econômico, processos que condicionam e interferem no ambiente em que o 

docente desenvolve suas atividades, por exemplo, o perfil dos estudantes universitários. Assim, 

a docência universitária abrange atividades universitárias que deveriam atingir e projetar o 

sentido da formação propiciando o desenvolvimento do processo formativo, bem como o 

desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de conhecimentos e competências (entendidas 

como habilidades a serem adquiridas) e visão ampla do mundo do trabalho, a fim de agir nele 

com maior autonomia.  

Zabalza (2007) refere-se a competências que o professor deve desenvolver para 

desempenhar sua ação docente com qualidade. Tais habilidades básicas podem ser adquiridas, 

melhoradas e ampliadas por um processo de formação contínua. Nesse sentido, torna-se 

equivocada a ideia presente no pensamento social de que basta saber os conhecimentos 

específicos para desenvolver o ato de ensinar. Ensinar considerada como ação complexa requer 

muito mais do professor do que os conhecimentos específicos em sua área específica de 

pesquisa. Além de o profissional dominar os conhecimentos de sua área de formação, ele deve 

ser capaz de reconhecer o aluno como estudante, sujeito com autonomia frente à busca pelo 

conhecimento. Os professores também devem entender que a ação docente possui relevância 

social. 

Os dilemas em relação à identidade profissional do docente universitário, segundo o 

autor, também se fazem presentes na referida ação docente: individualismo/cooperação; 

docências generalistas/especialistas; ensino aprendizagem, requerem do professor o 

desenvolvimento de características para trabalhar em cooperação com seus pares, uma ação em 

sentido contrário à cultura institucional que, por sua vez, favorece o trabalho individual e 

fragmentado; o dilema especialista/generalista faz-se presente quando cada professor restringe-

se a sua área específica e age de maneira isolada em relação às escolhas para a formação dos 

estudantes. O dilema ensino/aprendizagem requer do docente a assunção de um compromisso, 

qual seja, de propiciar, facilitar e acompanhar os estudantes para que aprendam. A 

aprendizagem do estudante fica a critério dele próprio e de outras variáveis como a dedicação 

ao estudo, estratégias de aprendizagem etc. Há elementos que indicam uma profissionalidade 

renovada na docência universitária: reflexão sobre a própria prática, trabalho em equipe e 

cooperação, orientação para o mundo do trabalho, ensino planejado a partir da aprendizagem e 

da didática, recuperação da dimensão ética da profissão. O professor deve ser considerado como 

sujeito, ou seja, que possui âmbito pessoal e este interfere em sua docência (ZABALZA, 2007). 
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Pimenta e Anastasiou (2005) ao se referirem à formação do professor para o Ensino 

Superior, ressaltam que a profissionalização ocorre pelo processo de (re)construção da 

identidade profissional. Argumentam que pesquisadores de várias áreas do conhecimento 

ingressam naturalmente no campo da docência no Ensino Superior, sem, muitas vezes, saberem 

o significado de ser professor. “Assim, sua passagem para a docência ocorre ‘naturalmente’; 

dormem profissionais e pesquisadores e acordam professores!” (p. 104). A formação docente 

incide em processos de profissionalização, efetivados por meio de ações reflexivas que 

possibilitam o entrelaçamento dos ‘saberes da experiência’, dos ‘saberes do conhecimento’ e 

dos ‘saberes pedagógicos’. A docência no Ensino Superior caracteriza-se não apenas pelo 

desenvolvimento do ensino, mas na pesquisa, nas atividades administrativas e institucionais, 

por isso é considerada como uma ação complexa. As mudanças ocorridas na universidade 

exigem do docente não mais ser o transmissor de conhecimento, considerando o estudante como 

um agente passivo na relação professor-aluno, mas requer deste a capacidade de ser facilitador 

do conhecimento, de considerar o aluno como um estudante, um sujeito adulto e com 

autonomia. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005). 

A ação pedagógica do professor universitário consiste em mediar a relação do estudante 

com o conhecimento. Esta mediação não é algo espontâneo, constrói-se ao longo do processo, 

tanto na formação para a docência no Ensino Superior, na formação profissional, quanto na 

própria formação pessoal. A formação para a docência universitária abrange conhecimentos 

relacionados à ação pedagógica, desvelando a compreensão da complexidade da docência, bem 

como possui características peculiares em relação às demais fases etapas do ensino. É nesse 

espaço em que se desenvolve o ensino voltado para adultos, para sujeitos que de alunos passam 

a ser considerados estudantes. Coulon (2008, p. 33) apresenta as características do Ensino 

Superior, ou seja, o ensino dirigido a adultos:  

 

O lugar do saber não é mais o mesmo: não há mais referência aos discursos 

parentais, sendo que a autonomia é obtida em oposição a esses discursos 

visando alcançar um saber que se exibe em uma comunidade de construção de 

conhecimentos onde os pares assumem um lugar importante; é um ensino 

terminal [...] a universidade prepara, em princípio, para a vida ativa; a entrada 

no ensino superior continua voluntária, mesmo se ela é, cada vez mais, uma 

escolha forçada, em razão do mercado de empregos e porque o bacccalauréat 

não é mais suficiente para garantir uma saída profissional.  

 

O estudante é um ser ativo que processa a informação e assimila e o professor é 

instigador deste processo dialético, meio no qual se transformam os pensamentos. O professor, 

para tal, deve conhecer o estado de desenvolvimento atual do estudante, suas preocupações, 
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interesses e possibilidades de compreensão, a partir da mobilização dos esquemas já existentes 

no pensamento. Nesta perspectiva de ensino como produção de mudanças conceituais, a 

importância está no pensamento, na capacidade e no interesse do aluno e não na estrutura das 

disciplinas científicas.  

De tal modo, pensar o Ensino Superior como aquele voltado para adultos requer o 

entendimento a priori de que os estudantes na educação superior estão imersos no ambiente de 

formação superior. Esse ambiente torna-se universitário à medida que os estudantes têm contato 

com o ensino, a pesquisa e a extensão e poderão ter, em maior ou menor grau, contato com os 

múltiplos aspectos da docência a partir do convívio com os docentes. Para exercer esta atividade 

profissional, assim como qualquer outra, o docente deve ter os conhecimentos e as habilidades 

exigidos para que possa desempenhar de forma adequada as funções pertencentes à própria 

profissão docente. Pimenta e Anastasiou (2005) indicam que a docência na Universidade se 

configura como um processo contínuo de construção da identidade docente, e este, por sua vez, 

deve ter por base os saberes da experiência construídos no exercício profissional mediante o 

ensino dos saberes específicos das áreas de conhecimento.  

Partimos do pressuposto de que no espaço da pós-graduação, especificamente no 

Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), a construção da identidade docente se inicia. 

Há diversos modelos de docência com que os pós-graduandos têm contato em seu período 

formativo na pós-graduação, seja pelas disciplinas que cursam na Etapa de Preparação 

Pedagógica, seja nas atividades inerentes ao desenvolvimento do estágio em docência. As 

atividades desenvolvidas no estágio, a experiência de ministrar aulas/palestras, atividades de 

monitoria aos estudantes, dentre outros, são momentos em que o pós-graduando adquire 

experiências, conhecimentos e saberes pedagógicos relacionados à docência em ação. Esta 

identidade, na maioria das vezes, está forjada nos conhecimentos e experiências no campo da 

pesquisa.  

A seguir, explicita-se o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da Universidde de São 

Paulo, objeto desta pesquisa. 

 

2.1 A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E O PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE 

ENSINO: INTERSECCIONANDO PERCURSOS 

 

O corpus do conhecimento escolar consubstancia-se na tradição das propostas 

curriculares, no espaço e tempo, enfim, nos diversos contextos em que a instituição escolar está 

inserida. A centralidade do debate curricular acerca do conhecimento escolar diz respeito, nesta 
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pesquisa, à formação pedagógica do pós-graduando no interior dos Programas de Pós-

Graduação da Universidade de São Paulo. Em particular, no âmbito do Programa de 

Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), reporta-se ao currículo de sua fase inicial, denominada 

Etapa de Preparação Pedagógica, cujos significados são atribuídos ao conhecimento 

pedagógico, incluindo o modo como é selecionado, organizado e transformado em territórios 

formativos8 com suas perspectivas e opções pedagógicas. 

Nesse sentido, as Diretrizes da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE, elaboradas em 

2010 (USP, 2010, p. 2), apontam como objetivo geral “assegurar aos pós-graduandos o acesso 

aos conhecimentos específicos referentes às múltiplas dimensões pressupostas ao processo de 

ensino-aprendizagem no Ensino Superior, para que possam constituir as bases pedagógico-

didáticas necessárias ao futuro exercício da docência nesse nível de ensino”. A intencionalidade 

do referido objetivo baseia-se na pressuposição de que o conhecimento sobre docência e 

currículo, enquanto “campos científicos” (BOURDIEU, 2004), perspectivam e problematizam 

a formação do professor para o Ensino Superior.  

Esta pesquisa tem como objeto a formação docente para o Ensino Superior, no âmbito 

da Universidade de São Paulo, tecida por um programa institucionalizado, denominado 

“Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE”. A Universidade de São Paulo (USP) criada 

em 25 de janeiro de 1934, pelo decreto estadual (n. 6.283/34), incorporou escolas superiores já 

existentes no estado: Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Escola Superior de Agronomia, 

Faculdade de Medicina e Escola de Veterinária (CUNHA, 2007). Na criação da USP, o espírito 

inovador dos ideais de Fernando de Azevedo, por uma universidade como centro de busca do 

saber, marca do modelo alemão/humboldtiano, sofre “a resistência conservadora do modelo 

profissional, deixando a Universidade mais parecida com uma reunião de escolas do que como 

uma Universidade de fato, com fortes traços do modelo napoleônico – profissional 

(SGUISSARDI, 2009, p. 3). 

A criação da Universidade de São Paulo integrava o projeto político que pretendia 

formar a elite paulistana dirigente, dotando-a de altos conhecimentos culturais, científicos, 

literários e artísticos. Esse decreto apresentava como princípios a organização e o 

desenvolvimento da cultura filosófica científica, literária e artística e que estas seriam a base 

em que se assentaria a liberdade, e os institutos de investigação científica de altos estudos e de 

cultura (CUNHA, 2007; CATANI, 2009).  

 
8 Territórios Formativos: espaços institucionais de formação inicial e continuada. 
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A formação dos pós-graduandos para a docência no Ensino Superior foi uma das 

preocupações da USP. A partir dos anos 1980 a USP amplia sua atuação nos cursos de Pós-

Graduação, tendo se mantido na liderança da formação de mestres e doutores no país. Para se 

ter uma ideia a respeito desta questão, atinge, em 2011, a marca de 100 mil mestrados e 

doutorados defendidos desde sua criação, em 1934 (PRÓ-REITORIA DE PÓS-

GRADUAÇÃO/USP, 2016). 

Em 1992, a referida Universidade instituiu o projeto piloto “Programa de Iniciação ao 

Ensino Superior” no intuito de aprimorar a formação dos alunos de doutorado por meio de 

estágio supervisionado em atividades didáticas junto à graduação, com carga horária máxima 

de 6 horas semanais (USP, 1992). A reformulação dessa proposta, em 1994, culminou na 

criação do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), estruturado como um sistema de 

estágio em docência a ser realizado por mestrandos ou doutorandos em uma disciplina da 

graduação, visando oferecer-lhes preparação pedagógica no apoio ao ensino de graduação 

(USP, 1994, 1995). Assim, as diretrizes de 1994 para operacionalização deste Programa 

esclareciam as normas para participação e seus objetivos como sendo “desenvolver a 

capacidade didática dos pós-graduandos e contribuir para a dinamização dos cursos de 

graduação, estabelecendo pontes entre essa atividade de ensino e as de pesquisa e pós-

graduação” (USP, 2001, p. 51).  

De forma similar à USP, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) instituiu em fevereiro de 1999, o Estágio de Docência na graduação 

articulado à formação dos pós-graduandos bolsistas do Programa de Demanda Social (CAPES, 

1999). Ainda no âmbito da USP, a Portaria GR no 3.190 de 1999, com o objetivo de oferecer 

ao pós-graduando uma preparação prévia que melhor o habilitasse para o estágio 

supervisionado nas aulas de graduação, propôs que o PAE oferecesse uma etapa de preparação 

pedagógica além do estágio supervisionado em docência, tendo ambos a duração de um 

semestre letivo (USP, 1999). Trata-se de iniciativa que valoriza a formação dos professores 

universitários e os saberes pedagógicos como parte do conhecimento científico.  

De acordo com Rivas et al. (2016), outro aspecto a ser destacado nessa portaria é a 

inclusão do artigo 5º que permite aos estagiários ministrar aulas teóricas com a supervisão do 

professor responsável até o máximo de 20% da carga horária da disciplina. Esse artigo foi 

ampliado na portaria subsequente, acrescentando-se a possibilidade de o estagiário ministrar 

aulas práticas (USP, 2002). Atualmente, o artigo 5º foi reformulado pela Portaria GR n. 

3.588/2005, apresentando a seguinte redação:  
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É permitido ao estagiário, sob a supervisão do docente responsável, participar 

de seminários, experimentos de laboratório, estudos dirigidos e discussão de 

tópicos em pequenos grupos, bem como organizar e participar de plantões para 

elucidar dúvidas e aplicar provas e exercícios, estando terminantemente 

vedado substituir o docente nas aulas teóricas (USP, 2005, grifos nossos). 

 

Não se evidencia, nos documentos citados, a concepção de docência que fundamentou 

a elaboração deles. Além disso, na Portaria GR nº 3.588/2005, a ideia de aulas teóricas e aulas 

práticas foi substituída por seminários, experimentos de laboratório, estudos dirigidos, 

discussão em pequenos grupos, plantões de dúvidas e aplicação de provas e exercícios. Ao 

elencar essa série de atividades, perde-se a essencialidade da docência, que não pode ser 

alicerçada apenas em saberes instrumentais. A docência, em sua complexidade, exige saberes 

que ultrapassam a instrumentalização, tendo em vista o contexto sócio-histórico dos estudantes, 

do professor e de suas práticas pedagógicas, a ambiência da aprendizagem, possibilidades e 

protagonismo do professor e do estudante estagiário nos processos de ensino significativo, que 

favoreçam aprendizagens cognitivas, afetivas e culturais (ALMEIDA; PIMENTA, 2009; 

SOARES; CUNHA, 2010). 

As Diretrizes do Programa PAE elaboradas em 2010 (USP, 2010) detalham a Etapa de 

Preparação Pedagógica e o Estágio Supervisionado em Docência. A primeira pode ser ofertada 

como: i) uma disciplina de Pós-Graduação cujo conteúdo está voltado para as questões da 

Universidade e do Ensino Superior; ii) um conjunto de conferências, com especialistas da área 

de Educação, tendo como tema as questões do Ensino Superior; ou iii) um núcleo de atividades, 

envolvendo preparo de material didático, discussões de currículo, de programas de disciplinas 

e planejamento de cursos. A segunda caracteriza-se pela participação de estudantes de pós-

graduação nas múltiplas dimensões pressupostas à docência: a) organizativa: diz respeito à 

seleção dos conteúdos curriculares e bibliografia de apoio, seleção e organização dos recursos 

didáticos; b) técnica: organização de atividades operacionais como lista de presença, notas, etc.; 

c) didático-pedagógica: envolve a organização e desenvolvimento de aulas e utilização do 

espaço-tempo de atividades didáticas etc.; d) relação professor/aluno: favorece a participação 

dos alunos nas aulas e atividades e iniciativas que facilitem a comunicação entre professor e 

alunos; e) avaliativa: prevê a adequação das avaliações, bem como a definição de critérios 

avaliativos, elaboração de instrumentos, entre outras. Destaca-se ainda que o pós-graduando é 

acompanhado pelo professor responsável pela disciplina da graduação na qual ele desenvolve 

o Estágio Supervisionado em Docência. Esse acompanhamento, geralmente tem início com a 

elaboração conjunta do plano de trabalho e se estende ao desenvolvimento e avaliação das 

atividades planejadas.  
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Nessas diretrizes, destaca-se uma concepção de docência que procura romper com a 

racionalidade técnica e instrumentalização ao assumir as múltiplas dimensões pressupostas à 

docência (organizativa, técnica, didático-pedagógica, relação professor/aluno e avaliativa). 

O Programa PAE é desenvolvido em todas as Unidades da USP que mantêm Programas 

de Pós-Graduação, sendo organizado e coordenado por uma Comissão Central e por Comissões 

constituídas em cada uma das Unidades. É importante ressaltar que a participação no Programa 

é obrigatória apenas para os alunos bolsistas de demanda social da CAPES, sendo opcional para 

os demais pós-graduandos. A Etapa de Preparação Pedagógica (EPP) é responsabilidade dos 

Programas de Pós-Graduação que, em sua maioria, a organiza sob a forma de disciplinas. As 

disciplinas oferecidas foram classificadas segundo as áreas de conhecimento do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A situação da EPP na USP é 

a seguinte:  

 

No ano de 2015, a USP ofereceu 115 disciplinas na Etapa de Preparação 

Pedagógica do Programa PAE. A área de Ciências da Saúde possui o maior 

número de disciplinas (35), seguida pelas áreas de Ciências Agrárias (20), 

Engenharias (15), Ciências Sociais Aplicadas (12), Ciências Exatas e da Terra 

(11), Ciências Humanas (11) e Ciências Biológicas (11). Ressalta-se que não 

foram encontradas disciplinas PAE nos programas de pós-graduação na área 

de Linguística, Letras e Artes. Cabe destacar, ainda, que há Unidades de 

Ensino que oferecem conjunto de conferências e núcleos de atividades no 

contexto de Preparação Pedagógica do PAE (RIVAS et al, 2016, p. 120). 

 

Causa preocupação, atualmente, algumas políticas da Universidade no que concerne a 

este Programa de formação de professores. Um diz respeito à Resolução USP n. 7.151/2015 e 

o outro ao Relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho de Formação Didática da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação Portaria PRPG n. 03/2016. A Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu a Resolução 

n. 7.151, de 8 de dezembro de 2015, incluindo dispositivos da Resolução n. 5.8689, de 23 de 

outubro de 2010, que se referem à inserção dos pós-graduandos em atividades didáticas. O 

artigo 4º ressalta que: 

  

[...] Durante o programa de pesquisa, os pós-doutorandos regulamente 

admitidos e inscritos no sistema pertinente poderão participar de capacitação 

didática em atividades dos cursos de graduação, sob supervisão de docente da 

Universidade.  

§ 1º – Entende-se por capacitação didática em atividades dos cursos de 

graduação a atuação dos pós-doutorandos em: 

I – aulas práticas, seminários e aulas de exercícios; 

 
9 Disponível para leitura em: http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7151-de-08-de-dezembro-de-

2015. Acesso: 28/02/2018. 
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II – orientação de grupos de estudos e discussão de casos clínicos; 

III – aplicação de provas, exames e trabalhos; 

IV – supervisão da aprendizagem dos estudantes, tutoria ou orientação de 

graduandos, inclusive em trabalhos de conclusão de curso; 

V – atividades de campo e viagens didáticas. 

§ 5º – É vedada aos pós-doutorandos a ministração de aulas teóricas, mesmo 

que sob supervisão do professor responsável e independentemente da carga 

horária da disciplina. 

 

Esta resolução não prevê formação para os pós-doutorandos que se inserirem nas 

atividades didáticas. Sobre esse assunto, a Resolução apenas trata que:  

 

§ 3º – Os pós-doutorandos que realizarem previamente etapa de preparação 

pedagógica oferecida pela Universidade terão prioridade na seleção para a 

participação em atividades dos cursos de graduação. 

§ 4º – A etapa de preparação pedagógica envolve um conjunto de seminários 

pertinentes ao ensino universitário ou a realização de curso de capacitação 

pedagógica sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

Além do Programa PAE a Portaria PRPG n. 03/2016 instituiu o Grupo de Trabalho de 

Formação Didática da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com o objetivo de “propor políticas de 

aperfeiçoamento para a Formação Didático-Pedagógica dos alunos de Pós-Graduação stricto 

sensu da Universidade de São Paulo” (USP/PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2016, 

p. 1). O documento contempla aspectos legais da CAPES, do Regimento de Pós-Graduação da 

USP, do próprio Programa de Aperfeiçoamento do Ensino e elabora propostas para a formação 

didático-pedagógica nos Programas de Pós-Graduação na USP. A avaliação que é feita do PAE 

é superficial, baseada em algumas premissas, mas não apresenta instrumentos balizadores para 

tal avaliação, nem mesmo qual o referencial teórico adotado para o campo formação de 

professores e didática. Por último, indicam a criação de uma disciplina denominada “Ensino e 

Fundamentos Pedagógicos da Prática Docente na Educação Superior”, (p. 9), cujo enfoque 

principal baseia-se na ação do fazer docente, ou seja, na instrumentalização técnica. Percebe-se 

que esta visão do PAE pela referida Comissão é aligeirada, tendo em vista a história e 

abrangência desta política. Defere-se que esta visão pode ser evidenciada pela falta de 

socialização de seus resultados, que acabam ficando no interior das Unidades da Instituição. O 

PAE é organizado e coordenado por uma Comissão Central e por Comissões constituídas em 

cada uma das Unidades. Apesar de ser um Programa institucional, ele está sujeito a várias 

interpretações e operacionalização, tendo em vista a autonomia das Unidades que compõem a 

Universidade. 
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Sendo a educação um tema complexo, esta pesquisa não se limita à mensuração e 

apresentação dos dados coletados, posto que se propõe a analisá-los à luz das políticas e 

legislações referentes ao Ensino Superior e referenciais teóricos relativos ao currículo. Nesse 

contexto, é utilizada uma abordagem qualitativa tendo em vista a natureza do problema 

investigado, os objetivos do estudo, a subjetividade dos dados e a flexibilidade na sequência 

das etapas da pesquisa (TRIVIÑOS, 2006). De acordo com alguns autores (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; BOGDAN; BIKLEN, 1994), a abordagem qualitativa pode ser entendida baseando-se em 

cinco características básicas: a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são 

predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o 

produto, ou seja, a investigação acerca da formação pedagógica nos currículos dos programas 

de pós-graduação da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto/SP; d) o significado 

que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e) a 

análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

Complementarmente, para Bogdan e Biklen (1994), um aspecto significativo da 

pesquisa qualitativa é o seu caráter descritivo. Em outras palavras, a compreensão global do 

fenômeno é mais importante que os números ou as porcentagens associadas a um determinado 

dado. Para os mesmos autores, os dados, nessa abordagem, não são obtidos para confrontar uma 

hipótese preestabelecida e sim para construir um cenário.  

A coleta dos dados foi elaborada por meio da análise documental. Esta mostra-se 

eficiente em pesquisas qualitativas, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. De acordo com Lüdke e 

André (1986), os documentos constituem uma fonte poderosa, natural e rica de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem inferências do pesquisador. Adicionalmente, de acordo 

com Cellard (2008), o documento representa uma preciosa fonte e é insubstituível nas pesquisas 

em ciências sociais que se proponham a conhecer situações ou fatos de um passado distante ou 

recente. Contudo, pesquisa de cunho documental deve ser realizada com prudência e olhar 

crítico. Cellard (2008) alerta que a análise crítica é a primeira etapa do processo e deve orientar-

se pelas seguintes dimensões do documento: a) o contexto (social e global e a conjuntura 

política, econômica, social e cultural de produção do documento); b) os autores (a identidade 

dos autores ou do grupo de autores responsáveis pela elaboração do documento, principalmente, 

de seus interesses e de seus motivos); c) a autenticidade e a confiabilidade (a procedência do 

documento); d) a natureza do texto (o contexto particular de elaboração, o grau de liberdade do 

autor e os subentendidos) e; e) os conceitos-chave e a lógica interna do texto (o sentido das 
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palavras e dos conceitos segundo o contexto específico em que foram empregados). Bogdan e 

Biklen (1994), da mesma maneira, valorizam a identidade dos autores dos documentos, os 

motivos e o contexto social da produção. 

Na pesquisa, utilizam-se dados quantitatvos, que corroboraram com as análises 

qualitativas. Segundo Bauer e Gaskell (2002, p. 24), “muitos esforços foram despendidos na 

tentativa de justapor pesquisa quantitativa e qualitativa como paradigmas competitivos”. No 

entanto, os autores defendem que isso não é possível, uma vez que não há quantificação sem 

qualificação, bem como não há análise estatística sem interpretação. Seguindo esse raciocínio, 

Vidich e Lyman (2006, p. 40) destacam: “[...] todos os métodos de pesquisa são, no fundo, 

qualitativos [...]; o emprego de dados quantitativos ou de procedimentos matemáticos não 

elimina o elemento intersubjetivo que representa a base da pesquisa social”. 

Os programas de ensino das disciplinas de Pós-graduação do Sistema Janus contemplam 

área de concentração, data de criação e ativação, número de créditos, carga horária, docentes 

responsáveis, objetivos, justificativa, conteúdo, forma de avaliação e bibliografia. Destes, 

foram selecionados para análise: número de créditos e carga horária, objetivos, conteúdo e 

bibliografia. 

Tais estudos foram feitos utilizando-se os pressupostos da Análise Documental 

(CELLARD, 2008) e da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2002), tendo como base o documento 

“Diretrizes para as Disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação” e como referenciais a teoria de currículo, mediadas pelos construtos do campo da 

Didática.  

As categorias e dimensões criadas neste estudo tiveram como base o Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino (PAE/USP), notadamente a Etapa de Preparação Pedagógica 

(EPP), os Cursos de Pedagogia Universitária oferecidos pela Universidade de São Paulo e a 

literatura atual que tem como objeto de investigação a formação do professor para o Ensino 

Superior. As categorias são as seguintes: 1) Fundamentos teóricos do Ensino Superior; 2) 

Políticas públicas no Ensino Superior; 3) Docência no Ensino Superior; 4) Didática e saberes 

curriculares e; 5) outros. Cada categoria foi subdividida em “dimensões”, oriundas também das 

análises preliminares dos Programas de Ensino da EPP, explicitadas no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Categorias e Dimensões utilizadas na análise das Disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, nos Programas de Pós-Graduação da USP, campus de Ribeirão 

Preto/SP. 

CATEGORIAS DIMENSÕES 

Categoria 1: Fundamentos Teóricos do 

Ensino Superior 

1.1 Universidade 

1.2 Processo ensino-aprendizagem 

1.3 Relação professor-aluno 

1.4 Campos epistemológicos  
Categoria 2: Políticas Públicas no Ensino 

Superior 

2.1 Legislação na área da Educação 

2.2 Políticas educacionais 

2.3 Outras 

Categoria 3: Docência no Ensino Superior  3.1 Identidade do professor e saberes 

docentes 

3.2 Desenvolvimento profissional docente  
Categoria 4: Didática e Daberes 

Curriculares 

4.1 Temas Básicos da Didática 

4.2 Didáticas específicas 

4.3 Currículo  
Categoria 5: Outros 5.1 Temas diversos 

Fonte: Elaborado pelo Grupo de Pesquisadores do GEPEFOR, a partir da página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

da USP. 

 

As categorias e as dimensões têm como pano de fundo os conteúdos e saberes 

construídos a partir da perspectiva de Pimenta (2009), relacionados à docência no Ensino 

Superior. São eles: 

Categoria 1: Fundamentos teóricos do Ensino Superior: Nesta categoria foram 

contempladas as dimensões relacionadas à Universidade, ao processo ensino-aprendizagem, a 

relação professor-aluno e aos campos epistemológicos. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos 

do ponto de vista ético e psicopedagógico” que abordam a relação do conhecimento, formação 

humana, cidadania e contexto universitário.  

Categoria 2: Políticas públicas no Ensino Superior: Nesta categoria foram 

contempladas as dimensões relacionadas à legislação na área da Educação, às políticas 

educacionais e outras. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos do ponto de vista político–

ideológico”, os quais englobam a forma de organização dos sistemas de ensino, de formação, 

legislação e políticas educacionais.  

Categoria 3: Docência no Ensino Superior: Nesta categoria foram contempladas as 

dimensões relacionadas à identidade do professor e saberes docentes, bem como o 

desenvolvimento profissional docente. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos Pedagógicos” 

relacionados ao campo da prática profissional e aos saberes pedagógicos mais amplos do campo 

teórico da prática educacional.  
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Categoria 4: Didática e saberes curriculares: Nesta categoria foram contempladas as 

dimensões relacionadas aos temas básicos da didática, didáticas específicas e currículo. 

Inserem-se no contexto dos “Conteúdos Didáticos” que tratam dos currículos, organização dos 

percursos formativos, aulas, modos de ensinar, avaliação e construção de conhecimentos 

relacionados ao campo da prática profissional e aos saberes pedagógicos mais amplos do campo 

teórico da prática educacional.  

Categoria 5: Outros: Nesta categoria foram contempladas as dimensões relacionadas 

aos temas diversos. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos Específicos” relacionados às 

diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas e naturais, da cultura e das 

artes, que não foram contempladas nas categorias anteriores.  

Participam do estudo sete Unidades da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão 

Preto que oferecem disciplinas dna Etapa de Preparação Pedagógica10: Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto (EERP); Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP); Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP); Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto (FCFRP); Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP); Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) e Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto (FORP).  

Inicialmente foi feito um levantamento na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 

USP na internet (http://www.prpg.usp.br/?page_id=802) das disciplinas da Etapa de Preparação 

Pedagógica do Programa PAE, oferecidas nos programas de pós-graduação da USP, 

organizadas por áreas do saber, de acordo com a classificação do Conselho Nacional de 

Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq) e oferecidas pelas unidades de ensino do campus da USP 

de Ribeirão Preto/SP. Nesse levantamento não foram consideradas as disciplinas descritas 

como “desativadas para novas turmas”. 

Em seguida, buscou-se na página do Sistema Janus da Pós-Graduação 

(https://uspdigital.usp.br/janus/comum/entrada.jsf), os programas de ensino das 32 disciplinas 

selecionadas, não tendo sido encontrado o programa de ensino da disciplina ERG 5851 – 

“Educação em Saúde, Segundo Pedagogia da Problematização”. O corpus desta pesquisa está, 

portanto, constituído pelos programas de ensino das 31 disciplinas detalhadas no Quadro 2. 

Foram mapeadas 32 disciplinas encontradas, na página do Sistema da Pós-Graduação 

Janus web (https://uspdigital.usp.br/janus/comum/entrada.jsf), de formação. A seguir, 

 
10 A Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) não foi enserida, pois estava em processo 

de implantação de disciplina nesta etapa do PAE. 
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explicitam-se, conforme Quadro 2, as Disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, nos Programas de Pós-Graduação da USP, campus 

de Ribeirão Preto/SP. 

 

Quadro 2 - Disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, 

nos Programas de Pós-Graduação da USP, campus de Ribeirão Preto/SP. 

UNIDADE DISCIPLINA IDENTIFICAÇÃO 

EERP ERE 5529 - Docência 

Universitária em Saúde: 

Formação da Identidade 

Profissional 

A1 

ERE 5532 - 

Planejamento do Processo 

Ensino-Aprendizagem no 

Contexto Universitário 

A2 

ERP 5748 - Pedagogia 

em Enfermagem 

A3 

ERP 5763 - Paradigmas 

Pedagógicos da Prática Docente 

em Saúde  

A4 

ERM 5780 - Docência 

no Ensino da Saúde: Saberes e 

Práticas 

A5 

ERG 5908 - Docência 

Universitária: Concepções, 

Profissionalização e 

Fundamentos Didáticos 

A6 

FCFRP 604 5818 - 

Fundamentos da Prática Docente 

no Ensino Superior 

B1 

6046029 - Introdução à 

docência no Ensino Superior 

B2 

FDRP DRP 6018 - Diálogos 

sobre a Docência no Ensino 

Superior: Teoria e Prática 

C1 

FEARP RAD 5001 – Didática D1 

RCC 6007 - Didática do 

Ensino Contábil 

D2 

FFCLRP 592 5884 - Ensino 

Superior: Contexto, Produção de 

Conhecimento e Docência 

E1 

593 5922 - Docência no 

Ensino Superior: Aspectos 

Didáticos e Pedagógicos 

E2 

594 5768 - 

Universidade: Formação, Ensino 

e Produção do Conhecimento 

E3 
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596 5021 - Docência no 

Ensino Superior: Fundamentos 

Teórico-Metodológicos 

E4 

FMRP RCM 5866 - 

Metodologias Ativas de Ensino-

Aprendizagem em Cursos da 

Área da Saúde 

F1 

RCM 5799 - Avaliação 

Educacional de Competências 

Clínicas 

F2 

RCM 5812 - Aplicação 

dos Princípios de Didática em 

Aulas Teóricas Formais 

F3 

RCM 5859 - Ação 

Docente na Iniciação Científica 

F4 

RCM 5861 - Trabalho 

de Campo do Professor 

Pesquisador 

F5 

RCM 5869 - Tópicos 

em Educação nas Profissões da 

Saúde I 

F6 

RCM 5873 - Tópicos 

em Educação nas Profissões da 

Saúde II 

F7 

RDF 5704 - Tópicos 

Especiais em Prática Docente e 

Pesquisa 

F8 

RFI 5784 - Didática 

para o Ensino Superior: 

Fundamentos Teórico-

Metodológicos 

F9 

RGO 5842 - Pedagogia 

e Didática Especial no Programa 

de Ginecologia e Obstetrícia 

F10 

RMS 5759 - Utilização 

de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) na 

Educação em Saúde 

F11 

ROO 5713 - Aspectos 

Didáticos e Pedagógicos em 

Especialidades Clínico-

Cirúrgicas 

F12 

ROO 5719 - 

Metodologia de Ensino em 

Pequenos Grupos 

F13 

RPP 5721 - 

Metodologia e Prática Docente 

em Medicina 

F14 

FORP 8035745 - Didática para 

o Curso de Odontologia 

G1 
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8035743 - 

Metodologias e Dinâmica do 

Ensino em Odontologia 

G2 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir da página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. 

 

Na seção seguinte, os dados da pesquisa são retomados e analisados a partir do 

referencial teórico e metodológico, explicitado no texto. 
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3 DESVELANDO O CURRÍCULO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

No campus USP de Ribeirão Preto/SP, 7 Unidades ofecerem 48 Programas de Pós-

Graduação. Destacam-se a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (da USP, campus de 

Ribeirão Preto/SP, com 22 Programas, seguida da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto (FFCLRP). Quanto ao número de alunos, segue-se a tendência. Porém, no que 

se refere ao número de disciplinas PAE, observa-se que a FFCLRP possui apenas 4, enquanto 

a FMRP oferece 14 e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), oferece 6 disciplinas 

(Quadro 3).  

A explicação para a expansão de disciplinas na área da saúde tem relação com as 

políticas públicas indutoras do Ministério da Saúde e com a expansão de cursos de graduação 

no setor. Na área da saúde, especificamente, acumulam-se crises e questionamentos como: 

transição epidemiológica e demográfica, autocuidado das pessoas, autonomia do usuário, 

rapidez da produção e obsolescência do conhecimento, compreensão do conceito ampliado de 

saúde que dê conta da atenção à população brasileira, além de práticas distintas em saúde. Esses 

fatos, associados a fatores institucionais como a Lei de Diretrizes e Bases - LDBEN e as 

diretrizes nacionais para os cursos na área da saúde impulsionaram mudanças, exigindo novas 

alternativas de intervenção nos currículos e articulação na direção das necessidades sociais. 

Assim, pode-se inferir que a USP, enquanto Universidade, sofre as mudanças ocorridas na 

sociedade contemporânea, o que influencia seu campo educativo. Em se tratando do segmento 

‘saúde’, é importante ressaltar que o desenvolvimento social e tecnológico tem gerado, como 

aponta Almeida (2015, p. 11), “demandas de cuidado em saúde que há muito ultrapassaram a 

dimensão da doença como um evento orgânico e corporal para alcançar a alçada do 

adoecimento como um fenômeno existencial”. Essa mudança exige que o foco da atenção seja 

ampliado do “objeto transversal isolado em si próprio – abordagem biológica – para o sujeito 

longitudinal contextualizado no ambiente e suas respectivas contigências sociais, políticas, 

culturais – a pessoa que existe por meio do corpo – abordagem humana e biológica” (p. 12). 

Tal abordagem, consequentemente, obriga o desenvolvimento de práticas assistenciais 

integrais, humanizadas e cidadãs, fundamentadas no direito, na ética e na ciência, e não mais 

nos modelos de cuidado em saúde definidos por lógicas de mercado e de produção fabril ou 

mediados por políticas clientelistas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi constituído 

com a finalidade de fazer justiça social por meio do atendimento a essa demanda de atualização 
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do modelo de cuidado em saúde. No entanto, vem enfrentando séria resistência dos setores 

conservadores da sociedade, que insistem em fazer da atenção em saúde um negócio lucrativo, 

uma via para o consumo de serviços e produtos em saúde. A formação de professores do Ensino 

Superior para a área da saúde se constitui, portanto, em uma demanda, pois, no campus 

investigado, conforme Quadro 3 abaixo, das 31 disciplinas ofertadas na Preparação Pedagógica, 

24 pertencem à área da saúde. 

 

Quadro 3 – Demonstrativo de Programas de Pós-Graduação, número de estudantes de Pós-Graduação e 

oferecimento das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino/USP, campus de Ribeirão Preto/SP. 

UNIDADE11 
PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 
PÓS-GRADUANDOS DISCIPLINAS PAE 

EERP 5 491 6 

FCFRP 4 302 2 

FDRP 3 155 1 

FEARP 3 192 2 

FFCLRP 7 645 4 

FMRP 22 1628 14 

FORP 4 182 2 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir da página da Prefeitura do campus da USP de Ribeirão Preto/SP 

(dados de 2015) e do Quadro 2. 

 

No que concerne à carga horária e duração das disciplinas da Etapa de Preparação 

Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, nos Programas de Pós-Graduação da 

USP, campus de Ribeirão Preto/SP, observa-se, conforme Quadro 4 e Figura 1, que 11,36% 

encontram-se nas disciplinas com carga horária de 45 horas; as disciplinas de 60 horas 

representam 9,29%, seguindo-se as disciplinas de 90 horas, que representam 8,26%. A 

diversidade de carga horária pode representar o lugar que as disciplinas ocupam na pós-

graduação, considerando-se que a pós-graduação é o locus da pesquisa. Outro fato que chama 

atenção diz respeito à diversidade de semanas, com a mesma carga horária, ou seja, disciplinas 

com 60 horas e 90 horas têm o mesmo número de semanas. Porém, gostaríamos de destacar que 

estas tratam dos saberes da docência e, segundo Zabalza (2007) a formação docente para o 

Ensino Superior, assim como a formação docente para as demais fases do ensino, está vinculada 

ao crescimento e à melhoria das pessoas, com o processo de ‘construir-se a si mesmo’. É um 

processo em que os âmbitos “pessoal, cultural e profissional” estão em diálogo, num 

 
11 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP); Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP); Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP); Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto (FCFRP); Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP); Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) e Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP). 
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desenvolvimento crítico-reflexivo, cuja concepção afasta-se do entendimento de que a 

formação é mecanismo de dar forma aos indivíduos ou o sentido de conformar e aceitar o 

planejamento de vida e de atividades pelas quais foi formado. O autor observa que o verbo 

‘formar’ assume o conceito de qualificação de pessoas, em que os indivíduos podem 

desenvolver e aprimorar dimensões em suas vidas como consequência da formação que é 

oferecida a eles. É uma construção complexa que se torna plena de sentido e conteúdos diversos 

conforme o cenário e o propósito em que a situamos, possibilita ao sujeito ser capaz de tomar 

decisões sobre seu processo de formação. Assim, a carga horária e a organização curricular da 

disciplina não podem estar desconectadas da concepção de docência e, nesse sentido, o tempo 

e o espaço são fundantes para o processo de apreensão desse conhecimento. 

 

Quadro 4 – Carga horária e duração das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino, nos Programas de Pós-Graduação da USP, campus de Ribeirão Preto/SP. 

UNIDADE DISCIPLINA 
Carga 

horária 

Duração 

(semanas) 

EERP (A) 

ERE 5529 - Docência Universitária em Saúde: Formação da 

Identidade Profissional A1 

60h 10 

ERE 5532 - Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem no 

Contexto Universitário A2 

45h 3 

ERP 5748 - Pedagogia em Enfermagem A3 45h 3 

ERP 5763 - Paradigmas Pedagógicos da Prática Docente em 

Saúde A4 

45h 3 

ERM 5780 - Docência no Ensino da Saúde: Saberes e Práticas 

A5 

60h 10 

ERG 5908 - Docência Universitária: Concepções, 

Profissionalização e Fundamentos Didáticos A6 

90h 10 

FCFRP (B) 

604 5818 - Fundamentos da Prática Docente no Ensino Superior 

B1 

60h 6 

6046029 - Introdução à docência no Ensino Superior B2 45h 9 

FDRP (C) 
DRP 6018 - Diálogos sobre a Docência no Ensino Superior: 

Teoria e Prática C1 

45h 3 

FEARP (D) 
RAD 5001 - Didática D1 90h 9 

RCC 6007 - Didática do Ensino Contábil D1 60h 10 

FFCLRP 

(E) 

592 5884 - Ensino Superior: Contexto, Produção de 

Conhecimento e Docência E1 

60h 10 

593 5922 - Docência no Ensino Superior: Aspectos Didáticos e 

Pedagógicos E2 

60h 10 

594 5768 - Universidade: Formação, Ensino e Produção do 

Conhecimento E3 

90h 10 

596 5021 - Docência no Ensino Superior: Fundamentos Teórico-

Metodológicos E4 

90h 10 

FMRP (F) 

RCM 5866 - Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem em 

Cursos da Área da Saúde F1 

45h 5 

RCM 5799 - Avaliação Educacional de Competências Clínicas 

F2 

45h 3 
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RCM 5812 - Aplicação dos Princípios de Didática em Aulas 

Teóricas Formais F3 

45h 3 

RCM 5859 - Ação Docente na Iniciação Científica F4 75h 15 

RCM 5861 - Trabalho de Campo do Professor Pesquisador F5 75h 15 

RCM 5869 - Tópicos em Educação nas Profissões da Saúde I F6 90h 9 

RCM 5873 - Tópicos em Educação nas Profissões da Saúde II F7 90h 9 

RDF 5704 - Tópicos Especiais em Prática Docente e Pesquisa F8 60h 6 

RFI 5784 - Didática para o Ensino Superior: Fundamentos 

Teórico-Metodológicos F9 

60h 4 

RGO 5842 - Pedagogia e Didática Especial no Programa de 

Ginecologia e Obstetrícia F10 

90h 6 

RMS 5759 - Utilização de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) na Educação em Saúde F11 

45h 9 

ROO 5713 - Aspectos Didáticos e Pedagógicos em 

Especialidades Clínico-Cirúrgicas F12 

60h 4 

ROO 5719 - Metodologia de Ensino em Pequenos Grupos F13 45h 3 

RPP 5721 - Metodologia e Prática Docente em Medicina F14 45h 5 

FORP (G) 

803 5745 - Didática para o Curso de Odontologia G1 90h 6 

8035743 - Metodologias e Dinâmica do Ensino em Odontologia 

G2 

30h 5 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores a partir da página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP e dos 

programas de ensino disponíveis na página do Sistema JanusWeb, 2016. 

 

 

Figura 1 – Distribuição da carga horária das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino. 

 

Fonte: Elaborado por Costa a partir dos dados do Quadro 4, 2017. 
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Figura 2 – Distribuição da duração (em semanas) das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. 

 

Fonte: Elaborado por Costa, a partir dos dados do Quadro 4, 2017. 

 

A Figura 2 retrata a distribuição da duração (em semanas) das disciplinas da Etapa de 

Preparação Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. Há uma diversidade de 

oferta, que varia de 3 semanas (7,23%) a 15 semanas (2,6%). O período de 10 semanas 

representa 8,26%, seguido de 3 semanas, com 7,23%. Tal variação também está relacionada 

com a concepção da formação de professores.  

Para Cunha (2012), a docência é perpassada por saberes referentes à dimensão relacional 

e coletiva das situações de trabalho e dos processos de formação; à ambiência da aprendizagem; 

o contexto sócio-histórico dos alunos; à condução da aula nas suas múltiplas possibilidades e à 

avaliação da aprendizagem. Estes diferentes saberes compõem a dimensão pedagógica da 

docência, articulam-se e definem dependências recíprocas.  

Para Saviani (2008), a prática educativa refere-se à educação, da qual deriva 

determinada concepção de homem, de sociedade e de escola. Os objetivos, os conteúdos do 

ensino (currículo) e o trabalho docente estão determinados por fins e exigências sociais, 

políticas e ideológicas. Por conseguinte, a prática educativa que ocorre em várias instâncias da 

sociedade – assim como os acontecimentos cotidianos da vida, os fatos políticos, econômicos 

e culturais etc. – é determinada por valores, normas e particularidades da estrutura e organização 

social a que está subordinada.  
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A estrutura social e as formas pelas quais a sociedade organiza-se são uma decorrência 

do fato de que, desde o início da sua existência, os homens vivem em grupos; sua vida está na 

dependência da vida de outros membros do grupo social, ou seja, a história humana, a história 

da sua vida e a história da sociedade constituem-se e desenvolvem-se na dinâmica das relações 

sociais. A prática pedagógica incorpora o movimento real da educação, ou seja, o modo de atuar 

no ato educativo, consubstanciado pelas teorias pedagógicas que sustentam e embasam a ação 

docente. “O professor como sujeito que não reproduz apenas o conhecimento pode fazer do seu 

próprio trabalho de sala de aula um espaço de práxis docente e de transformação humana” 

(SAVIANI, 2008, p. 80), pois é na ação refletida e no redimensionamento de sua prática que 

ele pode ser agente de mudanças ou ter papel significativo no seu contexto de atuação. Por essa 

razão, acredita-se que a docência, consubstanciada na prática pedagógica é, em essência, o 

trabalho, seus aportes teórico-metodológicos na produção e disseminação do conhecimento, 

bem como aspectos orientadores e determinantes na produção da profissionalidade. Assim 

sendo, a distribuição do tempo é um fator importante no oferecimento das disciplinas, as quais 

devem ser mediadas pela discussão, elaboração e sínteses. 

 

Figura 3 – Distribuição dos objetivos dos programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação 

Pedagógica do PAE pelas categorias de análise. 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice A, 2017/Apêndice A. 

 

Como assinalado anteriormente, nesta pesquisa foram construídas categorias e 

dimensões para a análise dos dados e tiveram como base o Programa de Aperfeiçoamento de 

Ensino (PAE), notadamente a Etapa de Preparação Pedagógica (EPP), os Cursos de Pedagogia 

Universitária oferecidos pela Universidade de São Paulo e a literatura atual que tem como 
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objeto de investigação a formação do professor para o Ensino Superior. Outra contribuição 

nesta análise foi da pesquisadora Pimenta (2009), que nos auxiliou no balizamento da definição 

das categorias. As categorias são as seguintes: 1) Fundamentos teóricos do Ensino Superior, 2) 

Políticas públicas no Ensino Superior, 3) Docência no Ensino Superior, 4) Didática e saberes 

curriculares e 5) Outros. Cada categoria foi subdividida em ‘dimensões’, oriundas também das 

análises preliminares dos Programas de Ensino da EPP. A Figura 3 retrata a distribuição dos 

objetivos dos programas de ensino das disciplinas. A categoria ‘Didática e saberes curriculares’ 

representa 72,45%, seguida da categoria ‘Outros’ (contemplam várias áreas e temas), com 

36,23%. A categoria ‘Docência no Ensino Superior’ representa 26,16%. A categoria 

‘Fundamentos teóricos do Ensino Superior’ representa 18,11%. Chama atenção o tema 

‘Políticas públicas no Ensino Superior’, que representa apenas 8,5%.  

Em vários países, a disciplina ‘Didática’, desde suas origens, foi identificada em uma 

perspectiva normativa e prescritiva de métodos e técnicas de ensinar (CAMILLONI et al., 

2013). No Brasil, essa concepção é fortemente arraigada, ou seja, a Didática é entendida como 

disciplina que trata das técnicas de ensinar ou aprender a dar uma boa aula. Há tensões 

conceituais, decorrentes da dubiedade epistemológica da Didática, oscilando entre a técnica 

prescritiva e a fundamentadora da reflexão docente (FRANCO; PIMENTA, 2016).  

A Didática trata do processo de ensino em suas múltiplas dimensões, pois toma como 

objeto de estudo e pesquisa não apenas os atos de ensinar, mas o processo e as circunstâncias 

que produzem as aprendizagens em sua totalidade. Portanto, o foco da Didática, no processo de 

ensino, passa a ser a mobilização do sujeito para elaborar a construção/reconstrução de 

conhecimentos e saberes, bem como a articulação e a fundamentação dos processos de 

mediação entre a teoria pedagógica e a ação de ensinar. A concretização do ensino em sala de 

aula extrapola e transcende a perspectiva das didáticas específicas cujo foco é a estrutura 

metodológica e conceitual dos conteúdos. Segundo Franco e Pimenta (2016, p. 546), “há 

princípios formativos e pedagógicos que devem estar presentes em todo processo de 

ensino‑aprendizagem”, sem os quais a “Didática Multidimensional” não se realiza. Segundo as 

autoras, a ausência desses fundamentos pedagógicos torna o ensino de qualquer disciplina em 

simples treinamento do fazer ou do pensar. 

No que concerne aos saberes curriculares, baseamo-nos em Tardif (2004) e Gauthier et 

al. (2006). Tardif (2004) destaca a existência de quatro tipos diferentes de saberes implicados 

na atividade docente: os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da 

ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes curriculares e, por fim, os saberes 

experienciais. Saberes curriculares são conhecimentos relacionados à forma como as 
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instituições educacionais fazem a gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e que 

devem ser transmitidos aos estudantes (saberes disciplinares). Apresentam-se, concretamente, 

sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem 

aprender e aplicar. Os saberes disciplinares são os saberes reconhecidos e identificados como 

pertencentes aos diferentes campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências 

humanas, ciências biológicas etc.). Esses saberes, produzidos e acumulados pela sociedade ao 

longo da história, são administrados pela comunidade científica e o acesso a eles deve ser 

possibilitado por meio das instituições educacionais.  

Para Gauthier et al. (2006) os saberes dos professores abrangem: os saberes disciplinares 

(a matéria); saberes curriculares (o programa); saberes das ciências da educação; saberes da 

tradição pedagógica (o uso); saberes experienciais; saberes da ação pedagógica (o repertório de 

conhecimentos do ensino ou a jurisprudência pública validada). Os saberes disciplinares, de 

acordo com a interpretação do autor, são aqueles produzidos pelos pesquisadores e cientistas 

envolvidos com atividades de pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento. Sendo assim, 

apesar de não se encontrarem envolvidos no processo de produção dos saberes disciplinares, os 

professores têm como uma das suas funções principais extrair desses saberes aquilo que é 

importante ser ensinado. Do ponto de vista de Gauthier et al., (2006) o fato de conhecer 

profundamente a matéria a ser ensinada, sua estrutura, sua construção histórica bem como os 

métodos, técnicas, analogias ou metáforas que melhor se aplicam ao seu ensino é o que 

diferencia o professor de qualquer outro leigo que entende e se interessa pelo assunto objeto do 

seu ensino. 

A partir dos resultados e análises apresentadas pelos autores acima citados, pode-se 

afirmar que o processo que torna um professor o que ele é e que permite a aquisição e a 

construção dos saberes necessários à sua prática profissional é complexo e marcado por 

diferentes períodos, diferentes vivências e experiências. Os cursos de formação inicial, se 

tomarmos como base a obra desses autores, não são, portanto, as únicas fontes de saber dos 

professores. A prática profissional de um docente é resultado da relação existente entre os seus 

diferentes saberes, adquiridos não somente na sua preparação profissional, cursada em 

instituições destinadas à formação de professores. São, da mesma forma, resultantes dos 

conhecimentos e ensinamentos aprendidos na sua vida familiar e social, no decorrer de sua 

trajetória escolar como aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por meio das relações 

estabelecidas com alunos e colegas de profissão. A partir da perspectiva defendida pelos três 

autores analisados, os professores são produzidos pelo seu trabalho, mas também o produzem. 

Produzem conhecimentos, saberes, práticas, normas de conduta, formas de ser e de fazer. Dão 
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sentido às experiências advindas do exercício de sua profissão e à convivência com os outros 

que fazem parte do seu cotidiano de trabalho.  

A Figura 4, trata da Distribuição das unidades de ensino da USP pelas categorias de 

análise dos objetivos dos programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação 

Pedagógica do PAE. A instrumentalidade da Didática, ou seja, a ‘Didática prescritiva’ é tratada 

com ênfase na FMRP (74%), bem como a categoria ‘Outros’ (81%), também na Unidade 

FMRP. Esta categoria trata das didáticas específicas. A categoria ‘Fundamentos teóricos do 

Ensino Superior’ é contemplada com significação na EERP (39%) e na FFCLRP (39%), mas 

está ausente de duas Unidades, quais sejam: FCFRP e FDRP. A categoria ‘Políticas públicas 

no Ensino Superior’ representa 50% na ERRP e 25% na FFCLRP. Tal fato causa estranheza, 

pois a FFCLRP oferece vários cursos na área das humanidades. A categoria ‘Docência no 

Ensino Superior’ está ausente da FEARP, sendo representativa na EERP (23%) e FFCLRP 

(23%). 

 

Figura 4 – Distribuição das unidades de ensino da USP pelas categorias de análise dos objetivos dos programas 

de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE. 

 

*Símbolos: A: EERP, B: FCFRP, C: FDRP, D; FEARP, E: FFCLRP, F: FMRP, G: FORP 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice A, 2017. 

 

A distribuição das categorias de análise dos objetivos dos programas de ensino das 
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explicitada na Figura 5. Há equilíbrio na oferta das disciplinas no que concerne às categorias 

criadas para este estudo. Nesta direção, o equilíbrio é representativo na EERP e na FFCLRP. A 

FMRP contempla significamente as categorias a ‘Didática e os saberes curriculares’, bem como 

a categoria ‘Outros’. Em menor grau esta Unidade oferece disciplinas na perspectiva das 

categorias ‘Políticas públicas no Ensino Superior’, ‘Docência no Ensino Superior’ e 

‘Fundamentos teóricos do Ensino Superior’. O desequilíbrio da oferta de disciplinas nas 

categorias criadas consubstancia-se na FORP, tendo em vista que esta Unidade destaca-se em 

apenas duas categorias: “Didática e os saberes curriculares” e “Outros”. A FEARP contempla 

três categorias: “Didática e os saberes curriculares”, “Outros” e “Fundamentos teóricos no 

Ensino Superior”.  

 

Figura 5 – Distribuição das categorias de análise dos objetivos dos programas de ensino das disciplinas da Etapa 

de Preparação Pedagógica do PAE pelas unidades de ensino da USP. 

 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice A, 2017. 

 

No que concerne ao conteúdo, a tendência prevalece como analisado nas figuras 

anteriores (3, 4, 5).  

A Figura 6 explicita a distribuição do conteúdo dos programas de ensino das disciplinas 

da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE pelas categorias de análise. A categoria “Didática 

e os saberes curriculares” representa 44,51%, seguida da categoria “Fundamentos teóricos no 

Ensino Superior” (50,17%) e a categoria “Outros” com 42,15%. Os Conteúdos dos Programas 

de Ensino são interpretados no contexto do Currículo.  
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Conforme Marcelo García (2010), nossas sociedades estão passando por um processo 

de transformação complexo que exige mudanças tanto nas escolas, quanto nas funções 

atribuídas aos professores que nelas trabalham e aos que estão ingressando, uma vez que, com 

as novas tecnologias, os alunos possuem diversas fontes de informação em um curto espaço de 

tempo. Os conhecimentos são produzidos com datas de validade, de modo que os sujeitos 

precisam estar se atualizando constantemente assim “hemos entrado en una sociedad que exige 

de los profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje”12 (GARCÍA, 2010, 

p. 17).  

O autor defende que seja pensada uma formação definitiva para os professores, que se 

considere a complexidade do ato de ensinar, uma formação comprometida com a inovação, que 

supere o isolamento docente. Com a organização da sociedade pós-moderna, devemos estar 

sempre aprendendo, desenvolvendo profissionalmente, devemos estar “en condiciones de 

aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, 

profundizar y enriquecer ese primer saber (formação inicial) y de adaptarse a un mundo en 

permanente cambio”13 (GARCÍA, 2010, p. 18). É preciso que se forme um professor que 

trabalhe com os alunos como seus companheiros, que crie situações de aprendizagem complexa 

para que os alunos, de forma ativa, com seus colegas, possam tornar-se autônomos em seus 

estudos. 

Para Pimenta e Almeida (2012, p. 9), a finalidade da educação escolar, na sociedade 

tecnológica, “é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e 

tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com 

sabedoria”. Compete aos professores fazerem a mediação para que os alunos transformem as 

informações do senso comum, da sociedade de informação, em conhecimentos dotados de 

caráter científico. Para tanto, os professores necessitam investir em cursos de formação 

continuada que enriqueçam sua formação inicial e que garantam seu desenvolvimento 

profissional para atuar nessa sociedade. Mas também, é compromisso do poder público 

oportunizar espaços de formação continuada aos docentes, amplamente discutidos nos 

ordenamentos legais. Assim, mais complexa que elaborar o ensino, numa perspectiva antiga de 

organização de transmissão de conteúdos, será agora a perspectiva de desencadear nos alunos 

 
12Entramos em uma sociedade que exige atividade de formação e aprendizagem profissional permanente (tradução 

nossa). 
13Capazes de aproveitar e utilizar durante toda a vida, cada oportunidade que se apresenta para atualizar, aprofundar 

e enriquecer esse primeiro saber (Formação inicial) e de se adaptar a um mundo em mudança (tradução nossa). 
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atividade intelectual que lhes permita criar sentido às aprendizagens e, só assim, reelaborá‑las 

e transformá‑las em saberes.  

O foco excessivo na dimensão disciplinar retira da tarefa do ensino sua necessária 

multidimensionalidade. Concordamos com Franco e Pimenta (2016) quando afirmam que o 

ensino é uma atividade multidimensional em todas as esferas disciplinares. As autoras 

empregam esse termo, em complemento à abordagem multirreferencial, para reafirmar a 

convicção de que o ensino, de qualquer disciplina do saber, requer uma dinâmica de 

convergência nos atos e nas formas de ensinar. Requer fundamentos pedagógicos essenciais, 

pois é fenômeno complexo realizado entre os sujeitos professores e alunos, situados em 

contextos, imbricado nas condições históricas e mediado por múltiplas determinações. Na 

seleção de conteúdos didáticos, para além das questões específicas postas pelas didáticas das 

disciplinas, há toda uma teoria pedagógica presente na formulação de projetos de organização 

da escola. Os conteúdos a serem ensinados passam necessariamente pela análise das diferentes 

culturas presentes nas instituições, bem como pela análise das tensões e dos valores necessários 

à explicitação das finalidades do ensino; pela análise das diversas e divergentes concepções de 

educação e ideologias presentes nos sistemas de ensino; e pela incorporação de diferentes 

contribuições das áreas de conhecimentos específicos no desenvolvimento humano que 

produzem processos de subjetividade e socialização dos sujeitos aprendentes e ensinantes. 

(FRANCO; PIMENTA, 2016). 

 

Figura 6 – Distribuição do conteúdo dos programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica 

do PAE pelas categorias de análise. 

 Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice B, 2017. 
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A distribuição das unidades de ensino da USP pelas categorias de análise do conteúdo 

dos programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE é 

explicitada na Figura 7. Assim como já analisado nas Figuras 4 e 5, há equilíbrio na oferta das 

disciplinas no que concerne às categorias criadas para este estudo. Nessa direção, a EERP e a 

FFCLRP mantêm equilíbrio no que diz respeito às categorias criadas. A FMRP contempla 

significamente as categorias a “Didática e os saberes curriculares”, bem como a categoria 

“Outros”. Em menor grau, esta Unidade oferece disciplinas na perspectiva das categorias 

“Políticas públicas no Ensino Superior”, “Docência no Ensino Superior” e “Fundamentos 

teóricos do Ensino Superior”. O desequilíbrio da oferta dos conteúdos das disciplinas 

pertencentes às categorias criadas consubstancia-se na FORP, tendo em vista que esta Unidade 

destaca-se em apenas duas categorias: “Didática e os saberes curriculares” e “Outros”. A 

FEARP contempla três categorias: “Didática e os saberes curriculares”, “Outros” e 

“Fundamentos teóricos no Ensino Superior”.  

 

Figura 7 – Distribuição das unidades de ensino da USP pelas categorias de análise do conteúdo dos programas de 

ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE. 

 

*Símbolos: A: EERP, B: FCFRP, C: FDRP, D; FEARP, E: FFCLRP, F: FMRP, G: FORP 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice B, 2017. 

 

A Figura 8 representa a distribuição das categorias de análise do conteúdo dos 

programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE pelas unidades 

de ensino da USP.  

A categoria ‘Fundamentos teóricos do Ensino Superior’ contempla as dimensões 

relacionadas à Universidade, ao processo ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno e aos 

campos epistemológicos. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos do ponto de vista ético e 

psicopedagógico” que aborda a relação do conhecimento, formação humana, cidadania e 
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contexto universitário. A ‘Políticas públicas no Ensino Superior’ contempla as dimensões 

relacionadas à legislação na área da educação, às políticas educacionais e outras. Inserem-se no 

contexto dos “Conteúdos do ponto de vista político–ideológico”, os quais englobam a forma de 

organização dos sistemas de ensino, de formação, legislação e políticas educacionais. 

“Docência no Ensino Superior” contempla as dimensões relacionadas à identidade do professor 

e saberes docentes, bem como o desenvolvimento profissional docente. Inserem-se no contexto 

dos “Conteúdos Pedagógicos” relacionados ao campo da prática profissional e aos saberes 

pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional. “Didática e saberes 

curriculares” aborda as dimensões relacionadas aos temas básicos da didática, didáticas 

específicas e currículo. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos Didáticos” que tratam dos 

currículos, organização dos percursos formativos, aulas, modos de ensinar, avaliação e 

construção de conhecimentos relacionados ao campo da prática profissional e aos saberes 

pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional. A categoria “Outros” 

aborda as dimensões relacionadas aos temas diversos. Inserem-se no contexto dos “Conteúdos 

Específicos” relacionados às diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas 

e naturais, da cultura e das artes. Assim sendo, a dimensão Universidade representa 71% na 

FFCLRP e a dimensão Campos Epistemológicos representam 67% na FMRP. As dimensões 

Legislação na área da Educação representa 40% na FCFRP e as Políticas Educacionais 

representam 27% na EERP. A dimensão Identidade Docente e Saberes Docentes é contemplada 

na EERP com 39% e Desenvolvimento Profissional Docente com 40% na FFCLRP. A 

dimensão Comunicação e Interdisciplinaridade é contemplada na FORP com 100% e 

Internacionalização na FMRP com 100%.  

 

Figura 8 – Distribuição das categorias de análise do conteúdo dos programas de ensino das disciplinas da Etapa 

de Preparação Pedagógica do PAE pelas unidades de ensino da USP. 
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*Símbolos: A: EERP, B: FCFRP, C: FDRP, D; FEARP, E: FFCLRP, F: FMRP, G: FORP 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice B, 2017. 
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No que concerne à Bibliografia utilizada pela Etapa de Preparação Pedagógica do PAE 

verifica-se a mesma realidade dos itens analisados, ou seja, objetivos e conteúdos. As Figuras 

9, 10 e 11 retratam tal situação. 

  

Figura 9 – Distribuição da bibliografia dos programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação 

Pedagógica do PAE pelas categorias de análise. 

 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice C, 2017. 

 

Figura 10 – Distribuição das unidades de ensino da USP pelas categorias de análise da bibliografia dos 

programas de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE. 

 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice C, 2017. 
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Figura 11 – Distribuição das unidades de ensino da USP pelas categorias de análise do conteúdo dos programas 

de ensino das disciplinas da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE. 
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*Símbolos: A: EERP, B: FCFRP, C: FDRP, D; FEARP, E: FFCLRP, F: FMRP, G: FORP 

Fonte: Elaborado por Costa a partir do Quadro disponível no Apêndice C, 2017. 
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4  CONSIDERAÇÕES: DESCORTINANDO ALGUMAS PISTAS 

 

A denominação de várias dessas disciplinas indica que extrapolam os saberes da 

docência e voltam-se para a especificidade da formação profissional, nas distintas subáreas do 

conhecimento, evidenciando distanciamento das Diretrizes para as Disciplinas da Etapa de 

Preparação Pedagógica, proposta pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação/PAE, da própria 

Universidade, em 2012. Essas Diretrizes ressaltam que o pós-graduando deve ter acesso ao 

conhecimento das múltiplas dimensões da docência e aos conhecimentos específicos de sua 

área. Desse modo, elencam uma série de temáticas: concepções de ciência e modos de produção 

do conhecimento; historicidade da Universidade e suas influências nos diferentes modos de 

organização curricular, atuação docente, organização da aula e avaliação da aprendizagem; 

papel dos contextos e normas políticas, gestão e financiamento do ensino; influência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e diretrizes curriculares de cada campo de 

formação na organização do currículo; Projeto Político Pedagógico; organização do plano de 

curso, que envolve a definição dos objetivos, conteúdos, metodologias de ensino e formas de 

avaliação da aprendizagem; modos de organização da aula favorecedores da inovação no 

processo de ensino-aprendizagem, da autonomia do aluno e da aprendizagem significativa.  

Observando-se a denominação de muitas disciplinas, essas temáticas não parecem 

relevantes, em função da ênfase na instrumentalidade, consubstanciada na metodologia e 

estratégias de ensino, bem como no conteúdo específico da área.  

Outro fator refere-se à concepção de pós-graduação stricto sensu, pois a pesquisa, sendo 

reconhecida como requisito fundante da profissão universitária, regula tempo e dedicação dos 

docentes que nela atuam, afetando diretamente a docência, função primeira da Universidade. A 

prioridade, deslocada para a pesquisa, atinge fortemente o desenho e desenvolvimento dos 

currículos e práticas do ensinar e aprender. Desse modo, cada docente está preparado para 

abordar com mais propriedade temas relacionados apenas à sua pesquisa, ou seja, restritos a um 

conhecimento específico. Em consequência, a docência universitária deve estar eminentemente 

articulada ao ensino e à pesquisa, na perspectiva de um profissional, segundo Contreras (2002) 

como ‘intelectual crítico, transformador e autônomo’. 

A pesquisa em educação é aliada à formação inicial e continuada de professores, em 

todos os níveis. Morosini (2006) tem demonstrado a preocupação em discutir esse aspecto ao 

nível da educação superior sob diferentes olhares, assinalando a educação inicial e continuada, 

trocas e vivências entre professores de diferentes instituições universitárias, estabelecendo-se 

redes de aprendizagem.  
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Sob o olhar de que professor é um ser em permanente construção marcado pelo seu 

envolvimento ao colocar o conhecimento e o ‘saber fazer’ a serviço de outro ser humano, 

auxiliando-o em seu processo de desenvolvimento, com motivação e compromisso para a 

realização de trabalho de qualidade. Pois ensinar coloca face a face a pessoa e o profissional, 

ao ser e ao ensinar, dimensões que se entrecruzam, autoexigem-se e complementam-se.  

A construção do conhecimento, pela via da pesquisa, traz avanços na área da formação 

do professor do Ensino Superior. Nesse sentido, a contribuição do projeto para formação de 

profissionais recursos humanos especializados situa-se no âmbito da Educação Superior 

(formação de professores para o Ensino Superior, tendo em vista que o locus da pós-graduação 

tem como finalidade última a preparação do pesquisador) e, consequentemente, para a melhoria 

do ensino de graduação.  

A formação pedagógica do professor do Ensino Superior não se constrói apenas com 

estratégias de ensino, mas abrange dimensões, que foram investigadas na pesquisa e 

contemplam, segundo Pimenta e Almeida (2012), conteúdos pedagógicos, conteúdo do ponto 

de vista político–ideológico, do ponto de vista ético e psicopedagógico, conteúdos didáticos e  

curriculares. Essas dimensões interrelacionam-se, tendo em vista que tratam da docência 

universitária e, nesse processo, imbricam-se a “pessoalidade, a profissionalidade e a instituição 

universitária”, conforme aponta o educador português Antônio Nóvoa (2009). Pode-se afirmar, 

que esses saberes docentes consubstanciados nas dimensões estudadas possibilitam a formação 

do professor para o Ensino Superior, mesmo considerando-se o espaço da Pós-Graduação cuja 

ênfase localiza-se na pesquisa. Assim sendo, o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) 

constitui-se como um dos instrumentos de formação docente e de melhoria do ensino de 

graduação, na medida em que os conteúdos da docência são trabalhados na Etapa de Preparação 

Pedagógica, mesmo com limites de sua instrumentalidade. Outra questão a ressaltar, diz 

respeito à experiência dos estudantes pós-graduandos na Etapa de Estágio Docente, os quais 

vivenciam demandas docentes no espaço da sala de aula e no ambiente universitário, 

possibilitadas pela interação, convivência, colaboração e discussões das diferentes realidades, 

nos âmbitos individual, social e profissional. 

Por se tratar de espaço privilegiado de formação docente para pós-graduandos, o PAE 

envolve os aspectos: “instituído” - legislações, normas, currículos, disciplinas, cultura 

acadêmica e “instituinte” – possibilidades de construção de docência universitária que articula 

ensino e pesquisa, em constante processo avaliativo. A análise desse processo pressupõe a 

necessidade de ampliação da produção e socialização do conhecimento na área do Programa 

PAE (teses, dissertações, artigos); valorização do pós-graduando PAE no que concerne ao 
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número de bolsas e espeficidades do estágio em docência; divulgação e comunicação das ações 

do PAE no espaço institucional da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Unidades de Ensino da 

USP e integração, por meio de eventos, encontros e outros com participação de equipes 

coordenadoras, docentes formadores, supervisores de estágio docente, pós-graduandos e 

graduandos visando ao aperfeiçoamento do referido Programa. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A  

CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DAS DISCIPLINAS – ETAPA DE PREPARAÇÃO 

PEDAGÓGICA/ PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO – USP, 

CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO. 
 

UNIDADE DISCIPLINA Carga 

horária 

Duração 

(semanas) 

EERP (A) ERE 5529 - Docência Universitária em Saúde: Formação da 

Identidade Profissional A1 

60h 10 

ERE 5532 - Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem no 

Contexto Universitário A2 

45h 3 

ERP 5748 - Pedagogia em Enfermagem A3 45h 3 

ERP 5763 - Paradigmas Pedagógicos da Prática Docente em 

Saúde A4 

45h 3 

ERM 5780 - Docência no Ensino da Saúde: Saberes e Práticas 

A5 

60h 10 

ERG 5908 - Docência Universitária: Concepções, 

Profissionalização e Fundamentos Didáticos  A6 

90h 10 

FCFRP (B) 604 5818 - Fundamentos da Prática Docente no Ensino Superior 

B1 

60h 6 

6046029 Introdução à docência no Ensino Superior B2 45h 9 

FDRP (C) DRP 6018 - Diálogos sobre a Docência no Ensino Superior: 

Teoria e Prática C1 

45h 3 

FEARP (D) RAD 5001 – Didática D1 90h 9 

RCC 6007 - Didática do Ensino Contábil D1 60h 10 

FFCLRP 

(E) 

592 5884 - Ensino Superior: Contexto, Produção de 

Conhecimento e Docência E1 

60h 10 

593 5922 - Docência no Ensino Superior: Aspectos Didáticos e 

Pedagógicos E2 

60h 10 

594 5768 - Universidade: Formação, Ensino e Produção do 

Conhecimento E3 

90h 10 

596 5021 - Docência no Ensino Superior: Fundamentos Teórico-

Metodológicos  E4 

90h 10 

FMRP (F) RCM 5866 - Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem em 

Cursos da Área da Saúde F1 

45h 5 

RCM 5799 - Avaliação Educacional de Competências Clínicas 

F2 

45h 3 

RCM 5812 - Aplicação dos Princípios de Didática em Aulas 

Teóricas Formais F3 

45h 3 

RCM 5859 - Ação Docente na Iniciação Científica F4 75h 15 

RCM 5861 - Trabalho de Campo do Professor Pesquisador F5 75h 15 

RCM 5869 - Tópicos em Educação nas Profissões da Saúde I F6 90h 9 

RCM 5873 - Tópicos em Educação nas Profissões da Saúde II F7 90h 9 

RDF 5704 - Tópicos Especiais em Prática Docente e Pesquisa F8 60h 6 

RFI 5784 - Didática para o Ensino Superior: Fundamentos 

Teórico-Metodológicos F9 

60h 4 

RGO 5842 - Pedagogia e Didática Especial no Programa de 

Ginecologia e Obstetrícia F10 

90h 6 
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RMS 5759 - Utilização de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) na Educação em Saúde F11 

45h 9 

ROO 5713 - Aspectos Didáticos e Pedagógicos em 

Especialidades Clínico-Cirúrgicas F12 

60h 4 

ROO 5719 - Metodologia de Ensino em Pequenos Grupos F13 45h 3 

RPP 5721 - Metodologia e Prática Docente em Medicina F14 45h 5 

FORP (G) 803 5745 - Didática para o Curso de Odontologia G1 90h 6 

8035743 Metodologias e Dinâmica do Ensino em Odontologia 

G2 

30h 5 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras a partir página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP e dos programas 

de ensino disponíveis na página do Sistema JanusWeb, 2016. 
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APÊNDICE B 

OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS DA ETAPA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA DO 

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO DOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO, CAMPUS DA USP DE RIBEIRÃO PRETO. 

 
CATEGORIA OBJETIVOS 

1. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS DO 

ENSINO SUPERIOR  

Reconhecer e aplicar as abordagens pedagógicas utilizadas na prática 

acadêmica, assistencial e científica da Enfermagem, tendo em vista as 

pedagogias: tradicional e contemporânea.  A3 

Apresentar, analisar e discutir projetos fundamentados nas diferentes abordagens 

pedagógicas, tendo em vista a postura do professor reflexivo na sua prática 

docente no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a relação interativa 

do educador e do educando nesse processo, destacando a pedagogia crítico-

social.  A3 

Preparo para o desenvolvimento da prática docente de forma crítica, voltada à 

realidade, capacitando-o para ser agente de mudança e transformação, 

sensibilizando-o para atender as demandas inseridas no contexto econômico, 

social, histórico e político da realidade educacional e sanitária brasileira A4 

Propiciar que os participantes, a partir da leitura e discussões de textos sobre 

relatos de experiências, propostas de ideias inovadoras e conceitos sobre a 

docência, façam reflexões sobre o ensino na educação superior, especialmente 

na área da saúde. A5 

Propiciar aos alunos de pós-graduação, o desenvolvimento de bases teórico-

metodológicas e curriculares para o exercício da docência na educação superior, 

com vistas a articulação de um projeto no qual o ensino seja permeado pela 

pesquisa e produção do conhecimento enquanto aproximação possível, num 

determinado tempo-espaço, bem como proporcionar o desenvolvimento de 

consciência crítica acerca dos desafios da educação brasileira na 

contemporaneidade.  A6 

Contextualizar o trabalho do professor universitário, refletindo sobre o papel 

social da universidade pública brasileira. A6 

Discutir criticamente o papel do professor e o papel do aluno no contexto da 

educação superior.  A6 

Estudo das principais escolas de orientação didática no contexto internacional e 

nacional D2 

Apresentar a história da universidade e seus diferentes modelos desde seu 

surgimento.  E1 

Compreender como foi o surgimento das universidades no Brasil no contexto 

político, social e educacional E1 

Identificar os elementos constituintes de modelos pedagógicos de ensino 

superior e seu modo de produção E1 

Discutir a Universidade enquanto instituição de Produção de conhecimento e de 

Ensino.  E3 

Apresentar e analisar a trajetória da Universidade, com foco especial na 

brasileira. E3 

Refletir sobre a formação pedagógica do professor universitário face aos 

desafios da Universidade no contexto atual;  E3 

Propiciar reflexões e análises acerca da formação pedagógica do docente para a 

educação superior por meio do desenvolvimento de bases teórico-

metodológicas, no qual emerge o sentido e o papel social da universidade 

pública brasileira.  E4 

Contextualizar o trabalho do professor universitário, refletindo sobre o papel da 

universidade pública brasileira no âmbito do ensino, pesquisa e extensão   F9 

Análise crítica da educação tradicional. Teorias da Educação. F11  

Capacitar o aluno a discorrer sobre relação professor-aluno. F12 

2. POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO 

ENSINO SUPERIOR 

Estudar os processos e as políticas da formação inicial e contínua de 

professores.   A1 

Busca focar elementos teórico-práticos que possibilitem ao aluno implementar o 

processo de planejamento de modo crítico, contextualizado, considerando as 
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políticas de formação do profissional no âmbito da graduação, especificamente 

no campo da saúde.  A2 

Preparo para o reconhecimento da nova LDB e sua influência no ensino superior 

A4 

Contextualizar o trabalho do professor universitário, refletindo sobre as políticas 

de formação de professores para a educação superior.  A6 

Proporcionar o entendimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) C1 

Discutir os aspectos éticos e políticos envolvidos na formação e atuação do 

professor universitário, considerando-se o contexto contemporâneo de 

Sociedade Disciplinar e de Controle em que a Universidade se insere.  E3 

Contextualizar a docência universitária no que diz respeito à polÍticas.  E4 

Investigar o impacto das políticas de avaliação na organização do trabalho 

pedagógico.  F9 

3. DOCÊNCIA NO 

ENSINO SUPERIOR 

Preparo para a prática pedagógica na saúde, valorizando a integração dos 

docentes e alunos no projeto educativo, tendo em vista a contextualização, 

articulada com teoria e prática.  A4 

Analisar a docência universitária no que concerne a concepções, identidade e 

profissionalização.  A6 

Caracterizar a matriz organizativa dos saberes dos professores relacionados ao 

campo pedagógico.  A6 

Utilizar subsídios teórico-metodológicos para a construção curricular e 

sistematização das práticas educativas.  A6 

Analisar a docência universitária no que concerne a concepções, identidade e 

profissionalização.  A6 

Reconhecer a identidade do saber pedagógico e saber científico como 

característica da educação superior, valorizando o referencial teórico das 

Ciências Sociais, Humanas e da Saúde, na formação do professor 

universitário.  A6 

Conhecer as especificidades do trabalho pedagógico.  B1 

Articular os conhecimentos sobre pedagogia e didática com o conteúdo 

específico para aplicação no Ensino Superior.  B1 

Oferecer ao aluno as bases pedagógico-didáticas necessárias ao futuro exercício 

da docência nesse nível de ensino. C1 

Promover o acesso às teorias educacionais necessárias à compreensão da prática 

docente. C1 

Identificar os elementos de um projeto político pedagógico.  E1 

Identificar modelos e concepções de ensino e aprendizagem no ensino 

superior.  E1 

Subsidiar o aluno de pós-graduação para atuação como docente no ensino 

superior, contribuindo para o entendimento das questões pedagógicas e 

didáticas, articuladas com o conteúdo específico, que serão vivenciadas no 

exercício da docência.  E2 

Contextualizar docência universitária no que diz respeito à identidade e 

profissionalização  E4 

Caracterizar a matriz organizativa dos saberes dos professores relacionados ao 

campo didático e pedagógico.  E4 

Identificar e compreender as diferentes tendências e/ou abordagens pedagógicas, 

sus impactos na didática, no currículo, bem como seus limites e possibilidades 

enquanto norteadoras do processo de ensino-aprendizagem universitário, no 

contexto atual.  E4 

Espera-se que o estudante adquira habilidades e competências que o capacitem a 

atuar com segurança no campo da educação superior.  F6 

Espera-se que o estudante esteja capacitado a: Compreender as várias teorias 

educacionais aplicáveis à educação do adulto.  F6 

Enumerar os fatores que afetam positiva ou negativamente o ambiente de 

aprendizagem.  F6 

Compreender os princípios básicos para o desenvolvimento dos currículos dos 

programas educacionais na área da saúde F6 
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Enumerar formatos de currículos estabelecidos conforme diferentes 

concepções.  F6 

Enumerar as etapas da formação básica do professor.  F7 

Compreender as estratégias para o contínuo desenvolvimento do docente da área 

da saúde; F7 

Oferecer conteúdo teórico-prático para o aprimoramento e análise crítica da 

prática docente no ensino superior, considerando o contexto atual dessa 

ocupação e, relacionando essa atividade de ensino à pesquisa e à extensão 

universitária. F8 

Propiciar o desenvolvimento de bases teórico-metodológicas curriculares para o 

exercício da docência na educação superior com vistas a articulação de um 

projeto no qual o ensino seja permeado pela pesquisa, produção do 

conhecimento e reflexão sobre a docência, na perspectiva dos conhecimentos 

didático-pedagógicos.  F9 

Capacitar o aluno de Pós-graduação à análise crítica, reflexão sobre a 

importância da identidade docente e realização das suas práticas. (Planejamento 

didático, estratégias de ensino, comunicação, humanização e ética) de acordo 

com a nova política de ensino na Área da Saúde (LDB, 1996). G1 

4. DIDÁTICA E 

SABERES 

CURRICULARES 

Oferecer aos alunos a oportunidade de apreender e analisar de forma crítica a 

formação e a prática docente no ensino superior com ênfase na prática 

pedagógica docente.  A1 

Conhecer e analisar o processo de planejamento, implementação e avaliação do 

trabalho pedagógico na docência universitária. A1 

Compreender e analisar o planejamento do processo ensino-aprendizagem, 

tendo em vista as especificidades do contexto universitário.  A2 

Identificar, discutir e analisar o planejamento didático do ensino superior, 

destacando o projeto pedagógico, as estratégias de ensino e recursos 

audiovisuais aplicados à Enfermagem.  A3 

Possibilitar que os participantes apropriem-se de formas de organização do ensino 

que os instrumentalizem a promover ativamente a aprendizagem de seus alunos, 

nos níveis de graduação, especialização ou pós-graduação. A5 

Favorecer a aquisição de ferramentas necessárias ao exercício da docência que 

contribuam para o aprimoramento da prática docente nos processos educativos 

relacionados ao ensino superior (currículo, ensino, aprendizagem) A6 

Planejar uma disciplina de graduação na área de Farmácia e afins, baseado nas 

diretrizes curriculares nacionais e nas concepções educacionais previstas no 

projeto pedagógico.   B1 

Fornecer conhecimentos teóricos e práticos referentes à realização das aulas, 

como as opções político-educacionais relativas a currículo, projetos, 

planejamento, organização da aula, metodologias e estratégias didáticas, 

disciplina, avaliação, dentre outros aspectos.  C1 

Exposição de conceitos sobre métodos e técnicas de ensino nos diferentes 

contextos do processo de ensino e aprendizagem, e segundo, a experiência 

prática e os desafios de se lidar com tais habilidades.  D2 

Reconhecer as características das práticas pedagógicas inovadoras no ensino 

superior. E1 

Identificar critérios e elementos constitutivos de um programa de disciplina para 

o ensino superior. E1 

Possibilitar o reconhecimento teórico-prático da organização de uma disciplina 

de graduação, baseado nas diretrizes curriculares nacionais e nas concepções 

educacionais que permeiam um projeto pedagógico. E2 

Apontar as principais formas de atuação de um professor, discutindo 

experiências docentes específicas.E2 

Criar um fórum para a apresentação e análise de planos de aula de disciplinas da 

graduação   E3 

Identificar e apreender a sala de aula universitária como um espaço 

multidimensional, de exercício de práticas social e cultural, de construção de 

conhecimentos e culturas por diferentes atores em interação.   E4 
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Compreender a importância da organização da prática didática universitária, os 

diferentes níveis de planejamento relacionados a essa organização, bem como os 

elementos do processo de ensino.  E4  

Espera-se que o estudante adquira habilidades e competências para atuar no 

campo da educação; o superior utilizando as metodologias ativas de ensino-

aprendizagem.  F1 

Apresentar aos alunos de pós-graduação princípios de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem.  F1 

Praticar os princípios de metodologias ativas no contexto de cursos de 

graduação em áreas de saúde.  F1 

Discutir técnicas de abordagem em pequenos grupos.  F1 

Discutir as principais diferenças das metodologias ativas em relação à aula 

teórica formal F1 

Discutir os processos de avaliação nas metodologias ativas.  F1 

Discutir o processo de construção de problemas para utilização nas 

metodologias ativas.  F1 

Definir os objetivos a serem executados face a uma aula teórica formal   F3 

Discutir a metodologia empregada para o planejamento de uma aula teórica 

formal   F3 

Discutir técnicas de utilização dos diversos recursos disponíveis para a execução 

de uma aula teórica formal: uso do quadro negro, retroprojetor, projetor de 

slides e datashow   F3 

Introdução ao uso de recursos áudio-visuais para a confecção de recursos 

didáticos   F3 

Discutir técnicas de abordagem de alunos com características específicas .. F3 

Desenvolver formas de investigação do processo de ensino-aprendizagem 

durante a atividade de ensino.  F5 

Relacionar as atividades de ensino com as atividades de pesquisa.  F5 

Registrar o processo de ensino-aprendizagem como condição para avaliar e 

divulgar.  F5 

Verificar a adequação entre as etapas do programa da aula e do projeto 

investigativo.  F5 

Elaborar instrumentos de avaliação coerentes com os critérios e objetivos 

escolhidos.  F5 

Avaliar as atividades pedagógicas baseado em dados colhidos durante a aula 

ministrada.  F5 

Divulgar os resultados da atividade pedagógica como condição para aperfeiçoar 

o ensino.  F5 

Explorar e adequar a atividade de ensino ao tempo e aos objetivos 

educacionais.  F5 

Planejar aulas, identificando as diferentes etapas do processo ensino-

aprendizagem.  F5 

Discutir a importância da aula dentro do contexto educacional do curso a que 

pertence.   F5 

Analisar criticamente eficácia e necessidade das técnicas e recursos 

pedagógicos.  F5 

Treinar o trabalho docente em grupo: decisão do programa, documentação do 

processo e apresentação de resultados.  F5 

Julgar as vantagens e desvantagens do trabalho docente em grupo para 

aperfeiçoar e acelerar o processo ensino-aprendizagem.  F5 

Analisar criticamente os métodos mais usuais de ensino e aprendizagem, 

comparando os mais tradicionais com propostas mais inovadoras.  F6 

Compreender os princípios e as formas de utilização dos métodos de 

aprendizado ativo, com base na análise de problemas reais de saúde.   F6  

Compreender o papel da avaliação formativa no reforço do aprendizado e 

enumerar diferentes técnicas para a sua práticaF6  

Compreender os princípios e o significado da avaliação do aprendizado e 

enumerar diferentes técnicas para a sua práticaF6 

Compreender as várias formas de desenvolvimento do processo ensino-

aprendizado nas profissões da saúde. F7 
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Reconhecer as dimensões do processo didático e seus elementos (ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar) na gestão do trabalho pedagógico na aula 

universitária.  F9 

Articular os conhecimentos teórico-práticos do campo epistemológico da 

Didática com os conhecimentos próprios das diversas áreas específicas (dos 

participantes da disciplina), no sentido de contribuir para a formação de um 

profissional na área do Ensino Superior e sistematização das práticas 

educativas.  F9 

Favorecer a aquisição de ferramentas necessárias ao exercício da docência, por 

meio de vivências e reflexões, que contribuam para o aprimoramento da prática 

docente nos processos relacionados ao currículo do ensino superior (ensino e 

aprendizagem).  F9 

Capacitar o aluno a planejar, adequadamente, uma disciplina em nível de 

graduação, com objetivos coerentes com os objetivos da escola. F12 

Capacitar o aluno a dissertar sobre estratégias de Ensino de Ciências da Saúde em 

diferentes países e no Brasil. F12 

Capacitar o aluno, com base em recursos existentes e captáveis, a selecionar 

experiências de aprendizagem, adequadas à consecução dos objetivos. F12 

Capacitar o aluno a listar as vantagens e desvantagens dos diferentes cenários de 

ensinagem. F13 

Capacitar o aluno a dissertar sobre metodologia de ensino em pequenos grupos; 

processo de tutoramento; e aprendizado centrado em problemas; F13 

Listar os principais métodos de avaliação do aprendizado; F13 

Dissertar sobre os principais modelos de estrutura curricular F13 

Desenvolver formas de investigação do processo de ensino-aprendizagem durante 

a atividade de ensino. F14 

Registrar o processo de ensino-aprendizagem como condição para avaliar. F14 

Analisar o registro do processo de ensino-aprendizagem e a comunicação de seus 

resultados como condição para aperfeiçoar o ensino. F14 

Verificar a adequação entre as etapas da programação e da execução pelas 

evidências da aprendizagem dos alunos. F14 

Elaborar instrumentos de avaliação coerentes com os critérios e objetivos 

escolhidos. F14 

Elaborar uma avaliação de ensino baseada em dados colhidos durante a aula 

ministrada. F14 

Explorar e adequar a atividade de ensino ao tempo. F14 

Planejar aulas, identificando as diferentes etapas do processo ensino-

aprendizagem. F14 

Discutir a importância da aula dentro do contexto educacional do curso a que 

pertence. F14 

Analisar criticamente eficácia e necessidade da técnica e recurso pedagógico. F14 

Treinar o trabalho docente em grupo: decisão do programa, documentação do 

processo e apresentação de resultados. F14 

Julgar a capacidade do trabalho docente em grupo para aperfeiçoar e acelerar o 

processo ensino-aprendizagem. F14 

Elaborar uma apresentação dos resultados da atividade pedagógica como 

condição para aperfeiçoar o ensino. F14 

Desenvolver o ensino e o aprendizado em Odontologia. O aluno utilizará 

materiais e métodos pedagógicos.  G2 

O estudante desenvolverá a capacidade de citar, enumerar, reconhecer e aplicar 

as ações pedagógicas que facilitam o ensino e o aprendizado em 

Odontologia.  G2 

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de organizar, descrever, 

formular, explicar e enunciar os princípios fundamentais da dinâmica do ensino 

com a aplicação de metodologias educacionais.   G2 

5. OUTROS Instrumentalização de procedimentos didático-pedagógicos no desenvolvimento 

da função educativa voltada para a assistência e para a extensão, bem como para 

a pesquisa.  A4 

Mobilização e incentivo para o desenvolvimento de pesquisas participativas no 

processo educativo. A4 
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Investigar as atuais perspectivas da pesquisa na área de formação de professores 

para a educação superior A6 

Dar cumprimento à etapa de preparação pedagógica do Programa de 

Aperfeiçoamento do Ensino – PAE, destinado a aprimorar a formação de 

estudantes de pós-graduação para atividade didática de graduação.  B2 

Analisar o processo de ensino-aprendizagem e identificar os fatores que podem 

tornÁ-lo mais eficiente. D1 

Desenvolver habilidades de falar em público. D1 

Investigar e discutir as atuais perspectivas da pesquisa na área de formação de 

professores para a educação superior..  E4 

Dotar o pós-graduando de noções básicas sobre princípios e condições de 

funcionamento de métodos de avaliação educacional de habilidades clínicas, 

bem como capacitá-lo a planejar e executar uma avaliação real, analisar 

criticamente os resultados e refletir sobre os mesmos de modo a utilizá-los no 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.  F2 

Discutir a postura do orador frente à plateia. F3 

Analisar os comportamentos que caracterizam a atividade científica.  F4 

Discutir o que é Ciência.  F4 

Vivenciar e analisar a atividade de orientação em um programa de pré-iniciação 

científica.  F4 

Avaliar as próprias atitudes científicas perante o curso de pós-graduação.  F4 

Treinar o trabalho docente em grupo na elaboração de um curso de pré-iniciação 

científica: decisão do programa, documentação do processo e apresentação de 

resultados.  F4 

Elaborar e divulgar textos sobre os resultados da atividade pedagógica como 

condição para aperfeiçoar o ensino.  F4 

Elaborar e aplicar um projeto investigativo durante as atividades pedagógicas da 

disciplina. F4 

Identificar as características da linguagem científica.  F4 

Desenvolver com os orientandos um trabalho de divulgação da aprendizagem 

adquirida no programa de pré-iniciação científica.  F4 

Produzir um texto investigativo ou reflexivo sobre a atividade científica e sobre 

a pré-iniciação científica.  F4 

Compreender princípios e significado da avaliação da qualidade e da eficácia 

dos processos educacionais na área da saúde e enumerar as diferentes maneiras 

de implementá-la. F6 

Enumerar os métodos mais usuais de ensino clínico, em ambientes 

concomitantes de assistência à saúde, em unidades próximas à comunidade ou 

de nível mais especializado.  F7 

Compreender os princípios básicos e as técnicas mais usuais para o emprego de 

simulações nas várias atividades formativas dos programas educacionais na área 

da saúde; F7 

 Compreender os princípios básicos e as técnicas mais usuais para o emprego de 

recursos de tecnologia de informação e comunicação e de ensino à distância nos 

programas educacionais na área da saúde; F7 

Compreender as variáveis envolvidas no desenvolvimento psicossocial do 

adolescente e do adulto jovem, de modo a prover apoio ao estudante. F7 

Compreender a importância de atribuição de mérito acadêmico às atividades 

educacionais e enumerar os principais meios de valorização da carreira na 

docência; F7 

Investigar as atuais perspectivas da pesquisa na área de formação de professores 

para a educação superior. F9 

Desenvolver técnicas e recursos didático-pedagógicos necessários para o 

desempenho docente universitário, no campo da Ginecologia e Obstetrícia, 

incluindo apresentações de idéias, conteúdos ou ensinamentos para níveis 

diferentes de educação (graduação, pós-graduação latu sensu, pós-graduação 

strictu sensu), utilizando diferentes metodologias. F10 

Compreender os fundamentos pedagógicos da e-learning. F11  

Modelar cursos tradicionais para incorporar a utilização das TIC. F11 

Promover a utilização crítica das TIC no ensino-aprendizagem em saúde. F11  
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Aproximar a educação do cotidiano do trabalho em saúde. F11 

Capacitar o aluno a discutir, criticamente, objetivos de escolas de Ciências da 

Saúde. F12 

Capacitar o aluno a discorrer sobre Tutoria (mentoring). F12 

Informar os alunos sobre tendências atuais do ensino, como Internacionalização, 

Multidisciplinaridade, Multiprofissionalidade e Experiência Clínica Precoce. F12 

Listar as principais metas do ensino de graduação em medicina; F13 

Relacionar as atividades de ensino com as de pesquisa. F14  

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras a partir dos programas de ensino disponíveis na página do Sistema 

JanusWeb, 2016. 
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APÊNDICE C 

CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS DA ETAPA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO DOS PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO, CAMPUS DA USP DE RIBEIRÃO PRETO. 

 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CONTEÚDO 

1. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS DO 

ENSINO SUPERIOR  

1.1 Universidade O contexto universitário brasileiro A6 

Contextualização do ensino na Universidade.  B1 

Histórico do Ensino Universitário   B1 

Funções sociais da educação superior.   C1 

Origens da universidade   E1 

Modelos de universidade (inglês, alemão, francês, 

soviético e americano).   E1 

A ideia de universidade no Brasil.  E1 

As origens das universidades brasileiras.  E1 

História e concepções de Universidade: os modelos 

jesuíta, francês e alemão.  E2 

Histórico do Ensino Superior no Brasil.  E2 

A História da Universidade.  E3 

O Sistema de Ensino Superior Brasileiro.  E3 

Universidade e Subjetividade   E3 

A Educação e a Universidade na Sociedade Disciplinar 

segundo Michel Foucault.  E3 

A Educação e a Universidade na Sociedade de Controle 

segundo Gilles Deleuze.  E3 

Breve panorama da universidade brasileira (modelos, 

políticas e finalidades).  E4 

A universidade pública brasileira no âmbito do ensino, 

pesquisa e extensão.  F9 

1.2 Processo ensino-

aprendizagem 

Modelos e elementos pedagógicos no processo de 

ensino-aprendizagem.  A3 

Problematização e o método participativo/interativo 

entre professor e aluno.  A3 

Fundamentos do Ensino-Aprendizagem no Ensino 

Superior. B1 

Concepções de ensino e aprendizagem.  B1 

Estilos e circunstâncias de ensino e de 

aprendizagem.  B2 

Processo de aprendizagem.  D1 

Processo de motivação   D1 

Processo de retenção de aprendizagem   D1 

Como o aluno aprende.  D1 

O processo de ensino aprendizagem   D1 

Processo de Ensino e Aprendizagem: como formar um 

profissional contábil.  D2 

Teorias de aprendizagem, aprendizagem de adultos e 

ambiente educacional.  F6 

Aprendizado centrado no professor X aprendizado 

centrado no aluno.  F13 

Novo paradigma do ensino G1 

Fundamentos do processo ensino-aprendizagem no 

ensino superior. G1 

Princípios comuns de aprendizagem   G1 

Significado de ensinar e aprender.  G1 

1.3 Relação Professor-

aluno 

Relações interativas: o papel dos professores e dos 

alunos.  A5 

Relação professor – aluno.  B1 

Técnicas de interação professor-aluno   F12 



103 

 

Interação professor-aluno. F12 

Interação Professor-Aluno.  F12 

Técnicas de interação professor-aluno   F12 

Relação interpessoal aluno-professor, professor-

professor, professor-funcionário.  G1 

1.4 Campos 

epistemológicos 

Pedagogia tradicional e contemporânea na Educação e 

na Saúde.  A3 

Teorias e concepções pedagógicas para o ensino 

superior. B2 

Análise das distintas concepções de ciência e de modos 

de produção do conhecimento e seus limites e 

possibilidades para o desenvolvimento do ensino.  C1 

Crítica à educação tradicional. Elementos.  F8 

Teorias da Educação.  F8 

Modelos e Correntes na Educação.  F8 

O campo epistemológico da Didática: as dimensões do 

processo didático e seus elementos na gestão do trabalho 

pedagógico na aula universitária.  F9 

Metodologias ativas de Ensino e Aprendizagem e 

Aprendizagem construtivista: princípios gerais, impacto 

na formação e atuação profissional baseado em 

evidências.  F10 

O Construtivismo na Educação.  F11 

2. POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO 

ENSINO SUPERIOR 

2.1 Legislação na área 

da Educação 

A nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/9394/96).  A4 

Legislações do Ensino Superior.  B1 

A Lei de Diretrizes e Bases – Implicações para o ensino 

superior.  B2 

Histórico do Programa PAE, apresentação da Portaria 

GR 3588 e das Diretrizes do Programa. E2 

LDB, 1996.  G1 

2.2 Políticas 

Educacionais 

Políticas de formação em saúde: implicações para 

docência A1 

Projeto político-pedagógico.  A2 

O planejamento do processo ensino-aprendizagem e suas 

articulações com políticas de formação no âmbito da 

graduação e formação de profissionais da saúde para 

SUS.  A2 

O docente do ensino superior e Projeto Político 

Pedagógico A5 

Projeto Político Pedagógico. B1 

Importância do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

enquanto expressão das demandas sociais e tendências 

acadêmicas. C1 

Sistema Nacional Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes) C1 

Projetos pedagógicos dos cursos de ciências 

biológicas.  E1 

Diretrizes Curriculares Nacionais e projetos políticos 

pedagógicos de cursos de graduação. E2 

Diretrizes Nacionais Curriculares.  F8 

As Diretrizes Curriculares e projeto político pedagógico 

de cursos de Graduação: pressupostos teóricos 

metodológicos. F9 

Diretrizes Curriculares de Cursos de Graduação nas 

áreas da saúde e projetos político-pedagógicos.  F10 

Mudanças na Política de Ensino na área da Saúde.  G1 

Diretrizes curriculares.  G1 

Projeto político pedagógico.  G1 



104 

 

3. DOCÊNCIA NO 

ENSINO SUPERIOR 

3.1 Identidade do 

professor e saberes 

docentes 

Identidade profissional do docente universitário em 

saúde.  A1 

Novos paradigmas da prática docente em saúde.  A4 

Educadores dos séculos XX e XXI.  A4 

Contexto da docência no ensino universitário da saúde 

no Brasil.  A5 

Docência universitária: concepções, identidade e 

profissionalização.  A6 

Matriz organizativa dos saberes dos professores 

relacionados ao campo pedagógico A6 

As políticas de formação de professores para a Educação 

Superior.  A6 

Docência.  B1 

Importância da formação pedagógica para a 

docência.  B1 

O que já sabemos que é um bom professor   D1 

A docência nos cursos de licenciatura Ciências 

Biológicas E1 

Experiências de ensino de professores do ensino superior 

e suas trajetórias de formação.  E2 

A formação do professor universitário.  E3 

Discussão sobre a formação de professores para a 

Educação Superior abordando identidade e 

profissionalização docente, bem como a matriz 

organizativa dos saberes relacionados ao campo 

pedagógico.  E4 

Conjunto de conhecimentos teórico-metodológicos 

relacionados à docência no ensino superior.  E4 

Docência do Ensino Superior: identidade, saberes 

pedagógicos, profissionalização e avaliação na 

organização do trabalho pedagógico.  F9 

Definição da atividade de pesquisa educacional do 

professor-investigador.   F14 

O Ser Professor (Identidade).  G1 

3.2 Desenvolvimento 

profissional docente 

Aula: ambiente de aprendizagem e de trabalho 

profissional do docente A5 

Construção de um novo perfil para docentes 

universitários B1 

Habilidades e Competências inerentes à profissão 

docente.  B1 

Formação de professores do ensino superior.  B2 

O trabalho docente no Ensino Superior.  E3 

Docência na Universidade.  E3 

Capacitação para a docência e desenvolvimento 

profissional do professor da área da saúde.  F7 

Mérito acadêmico (scholarship) em atividades 

educacionais.  F7 

Profissionalização e carreira docente.  F7 

Valorização da carreira na docência.  F7 

4. DIDÁTICA E 

SABERES 

CURRICULARES 

4.1 Temas básicos da 

Didática geral 

Planejamento, implementação e avaliação do trabalho 

pedagógico.  A1 

Os sentidos do processo de planejamento.  A2 

Níveis de planejamento: sistema de educação, escola, 

currículo, disciplina, aula.   A2 

Componentes dos planos de ensino: objetivos, 

conteúdos, metodologia, avaliação   A2 

Critérios de Avaliação  A3 

Organização, execução e avaliação da prática 

pedagógica no ensino superior  A4 

Procedimentos didáticos  no ensino superior A4 
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Avaliação do processo de ensino e a aprendizagem  A4 

Planejamento de uma disciplina como instrumento de 

ação educativa: objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação.   A5 

Concepção e domínio de estratégias de ensino  A5 

Inovação pedagógica no ensino superior em saúde A5 

Processo pedagógico no Ensino Superior: currículo, 

ensino, aprendizagem, professor e aluno.  A6  

Trabalho Pedagógico  B1 

Planejamento de aulas, de disciplinas e de cursos  B1 

Estratégias didáticas para o Ensino Superior  B1 

Concepção e instrumentos de avaliação  B1 

Práticas didáticas na educação superior; B2  

O projeto de estágio no Programa PAE;  B2 

Organização e planejamento de material didático;   B2 

Possibilidades de inovações no âmbito das práticas 

educativas do ensino superior;  B2 

Adequação da tecnologia aos objetivos do processo de 

ensino;  B2 

Interatividade em educação mediada pelos 

multimeios.  B2 

Preparação de material didático usando recursos 

multimeios. B2 

Princípios metodológicos do trabalho pedagógico 

universitário: intencionalidade, criticidade, construção, 

reflexão, criatividade, coletividade, parceria, 

autoavaliação, autonomia, inclusão e indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. C1 

Planejamento pedagógico, que envolve a definição dos 

objetivos, conteúdos, metodologias de ensino e formas 

de avaliação da aprendizagem, inclusive a articulação 

entre teoria e prática e abordagens interdisciplinares.C1 

O que é didática?   D1 

Objetivos de ensino   D1 

Planejamento de ensino   D1 

Escolha de conteúdo   D1 

Métodos de ensino   D1 

Procedimentos didáticos   D1 

Avaliação de ensino   D1 

Elaboração da ementa de um curso.   D1 

Elaboração de apoio visuais   D1 

Técnicas de apresentação   D1 

Método de Ensino:  D2 

Metodologias Ativas de Aprendizagem;  D2 

Experiências em Sala de Aula: desafios e 

oportunidades.  D2 

Didática do Ensino Superior: contexto internacional e 

nacional   D2 

Práticas da docência universitária: aulas inovadoras no 

ensino superior  E1 

modelos pedagógicos;  E1 

Elaboração de programas de disciplinas  E1 

Metodologia do Ensino Superior: planejamento, 

objetivos educacionais, seleção de conteúdo, estratégias 

de ensinagem, avaliação/acompanhamento do processo 

de aprendizagem.  E2 

Planejamento de Ensino e Avaliação da 

aprendizagem  E3 

O  processo didático no Ensino Superior: currículo, 

ensino, aprendizagem, professor e aluno.  E4 
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Seminários para discutir os princípios das metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem, tais como abertura de 

um problema, esclarecimento de termos, tempestade de 

ideias, elaboração de hipóteses e síntese provisória, 

elaboração das questões de aprendizagem e síntese 

definitiva.  F1 

Seminários para discussão dos princípios para 

elaboração de problemas a serem utilizados nas 

metodologias ativas.  F1 

Principais diferenças das metodologias ativas em relação 

a aula teórica formal.  F1 

Principios gerais de avaliação educacional  F2 

Características gerais dos métodos de avaliação 

educacional: validade, fidedignidade e factibilidade.   F2 

Elaboração de situações reais de avaliação.    F2 

Construção de protocolos de observação do 

desempenho.   F2 

Estabelecimento de critérios de análise e de diretrizes 

para interpretação de resultados da avaliação.    F2 

Valor educacional dos resultados da avaliação.   F2 

Técnicas de ensino para adultos   F3 

Princípios da utilização de recursos áudio-visuais  F3 

Determinação dos objetivos a serem abordados em uma 

aula teórica  F3 

Elaboração dos recursos áudio-visuais a serem utilizados 

nas aulas   F3 

Aulas Práticas  F3 

Elaboração do programa, levantamento de tópicos da 

área educacional e escolha de conteúdos específicos a 

serem trabalhados, de acordo com as referências 

bibliográficas apresentadas. F4 

Etapas da programação de uma aula.  F5 

Etapas da execução de uma aula.   F5 

Etapas da avaliação de uma aula.   F5 

Escolha de técnicas de avaliação do processo ensino-

aprendizagem.   F5 

Vivência da atividade de ensino-investigativo.   F5 

Vivências e análises das técnicas de ensino   F5 

Vivências e análises dos recursos de ensino  F5 

Planejamento e gestão educacional   F6 

Estratégias inovadoras para métodos de ensino 

tradicionais    F6 

Aprendizado baseado em problemas e 

problematização    F6 

Estratégias para avaliação formativa   F6 

Avaliação somativa do estudante   F6 

Avaliação de cursos e programas   F6 

Utilização de recursos de tecnologia da informação e da 

comunicação no aprendizado: educação à distância e 

aprendizado eletrônico  F7 

Técnicas de ensino-aprendizagem para o ensino 

superior,  F8 

Ambientes virtuais de aprendizagem,  F8 

Recursos e produção de material didático de apoio ao 

docente,   F8 

Avaliação da Aprendizagem: conceitos, critérios e 

instrumentos.  F9 

Oficina Pedagógica: Planejamento de Ensino (Programa 

de Aprendizagem/Plano de Aula): a organização didática 
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e a dimensão prática da aula (Preparação/Elaboração e 

Apresentação)  F9 

Metodologias e estratégias de ensino: tradicionais, ativas 

e ensino à distância.  F10 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ProblemBased 

Learning-Pbl): princípios, estrutura, os sete passos 

clássicos, sessões tutoriais, trabalho em pequenos 

grupos, pacto de trabalho, papel do facilitador/tutor, 

papel dos estudante.   F10 

Planejamento de um curso de graduação: objetivos 

terminais, objetivos intermediários, recursos disponíveis, 

programa de estudo, tipo de atividade, plano de estudo, 

métodos de ensino, construção de modelos de ensino 

F10 

Didática da apresentação utilizando metodologias 

tradicionais (postura, atitude, oratória, adequação de 

conteúdo ao tipo de plateia, expressão de ideias, 

capacidade de síntese, capacidade de formulação. 

Cuidados fonoaudiólogos a serem incorporados)  F10 

EAD e o design instrucional.   F11 

Pesquisa Aprendizagem na Web – O WebQuest  F11 

Avaliação formativa e somativa.  F10 

Avaliação de currículos, cursos e disciplinas de 

graduação   F10 

Ementa de edisciplina  F11 

Análise crítica da edisciplina   F11 

Pesquisa de material didático digital   F11 

Modelo de avaliação na edisciplina  F11 

Levantamento de dados necessários para a programação 

de uma disciplina   F12 

Estudo dos recursos humanos e materiais disponíveis 

para a ministração de uma disciplina e de objetivos 

terminais de cursos de graduação  F12 

Principais metodologias de ensino   F13 

Aprendizado centrado em temas X aprendizado centrado 

em problemas.  F13  

Métodos de avaliação do aprendizado.  F13 

Etapas da programação de uma aula.  F14 

Etapas da execução de uma aula.   F14 

Etapas da avaliação de uma aula.   F14 

Vivências de técnicas e recursos de ensino.    F14 

Análise das técnicas de avaliação do processo ensino-

aprendizagem.    F14 

Vivência da atividade de ensino investigativo   F14 

Objetivos da aprendizagem: Desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes apropriadas para a 

realização de um propósito.  G1 

Estratégias de aprendizagem.   G1  

Ensino e aprendizagem cooperativa.    G1 

Plano de disciplina e plano de aula.   G1 

Critério que deve presidir a escolha e definição do 

conteúdo de uma disciplina.   G1 

Recursos audiovisuais.   G1 

Preparo de material didático.   G1 

Análise crítica na organização de material didático.    G1 

A cor e a ideia no ensino.   G1 

Ensino por Competência.   G1 

Processo de avaliação do desempenho acadêmico.   G1 

Técnicas que podem ser utilizadas num processo de 

avaliação.   G1 
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Exercício de conduta e comportamento em Sala de 

Aula.   G1 

Metodologia: Tradicional, Problematizadora (PBL),   G2 

Técnicas de Ensino: (Assistência: Pequena e 

Grande),    G2 

Metodologias: Ensino (Definição, Importância; 

Professor: Qualidades do Educador,   G2 

Técnicas: Aula Expositiva, Debate, Fórum,    G2 

Aula: Temas (Núcleo Gerador de Discussão), 

Desenvolvimento, Aplicação e Exposição,    G2 

Ações Pedagógicas (cognitiva).   G2 

Material Pedagógico: Livros, Periódicos e 

Multimeios.   G2 

Estruturação de Disciplina (Teórica e Prática): 

Objetivos, Justificativa, Cronograma, Métodos de 

Avaliação  G2 

Avaliação da Aula pelos alunos ("feedback" ).   G2 

4.2 Didáticas 

específicas 

Estratégias Pedagógicas na Saúde / Enfermagem e a 

comunicação científica  A3 

Recursos Audiovisuais e sua aplicabilidade na Saúde / 

Enfermagem  A3 

Métodos atuais de avaliação de habilidade clínicas    F2 

Treinamento de paciente padronizados para simulação 

clínicas.   F2 

Ensino clínico em cenários tradicionais: enfermarias e 

ambulatórios   F7 

Ensino clínico em novos cenários de aprendizagem: 

ensino na comunidade   F7 

Emprego de simulações no ensino e na avaliação de 

habilidades e competências clínicas   F7 

Avaliação de competências (OSCE, avaliaçãoo de 

desempenho profissional e Mini CEX).  F10 

Metas do ensino de graduação em medicina. F13 

Aprendizado centrado em problemas aplicado à prática 

médica.  F13 

 

Planejamento e organização de Aulas teóricas, 

laboratoriais e Clínicas.    G1 

Uso do Material didático e estratégias ativas de ensino 

aplicáveis nas aulas teóricas, laboratoriais práticas e 

aulas na Clínica.   G1 

Aulas laboratoriais práticas e aulas na Clínica: como 

avaliar.    G1 

Odontologia: Análise do Ensino e do 

Aprendizado),    G2 

4.3 Currículo Currículo.  A2 

 

Currículo;  B1 

Tipos de organização de currículos  B2 

 

Diferentes concepções e formatos de currículos   F6 

Apresentação e Discussão das disciplinas re-

modeladas    F11 

Adaptações curriculares necessárias para a introdução de 

"aprendizado centrado em problemas"  F13  
5. OUTROS 5.1 Pesquisa Procedimentos didáticos nas apresentações / 

comunicações didáticas-científicas e em concursos 

acadêmicos  A4 

A Pesquisa Ação no contexto educacional e sanitário do 

país.  A4 
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Organização, execução e avaliação da prática 

pedagógica na pesquisa  A4 

O papel da pesquisa na formação e na prática de 

professores.   A6 

O papel das agências de fomento à pesquisa nas 

universidades brasileiras  E1 

Pesquisas e estudos na área de didática e formação de 

professores  E4 

Instrumentalização dos  pós-graduandos para o processo 

de orientação de trabalhos de iniciação científica: 

técnicas de ensino, elaboração de materiais, oficinas de 

técnicas de ensino e de avaliação da aprendizagem, 

redação de material impresso.F4 

Investigação do trabalho de campo docente   F5 

Divulgação da atividade de pesquisa educacional do 

professor-pesquisador. F5 

O método científico  F8 

Delineamento de estudos qualitativos, quantitativos e 

mistos  F8 

Proposição de pesquisa vinculada à extensão 

universitária   F8 

Sistemática de proposição e avaliação de agências de 

fomento à pesquisa  F8 

Elaboração de pareceres para manuscritos científicos e 

projetos de pesquisa  F8 

Planejamento de um curso de especialização e pós-

graduação strictu sensu  F10 

Como apresentar um trabalho científico: Introdução, 

material e métodos, tipo de estudo, variáveis 

dependentes e independentes, estimativa de amostra, 

poder estatístico, tabulação de resultados, figuras e 

gráficos, anexos, apresentação oral, apresentação 

bibliográfica, exigências éticas, Resoluções e protocolos 

éticos; CONSORT Checklist e CONSORT 

flowchart  F10 

Construção do exercício de pesquisa aprendizagem   F11 

5.2 Extensão Procedimentos didáticos na assistência e extensão  A4 

Organização, execução e avaliação da prática 

pedagógica na  assistência/extensão A4 

A extensão universitária à comunidade  F8 

5.3 Estudante Os alunos universitários: aprendizes e membros da 

comunidade universitária   A5 

Implicações pedagógicas para o desenvolvimento 

intelectual e ético em estudantes do ensino superior  B2 

O estudante universitário  E3 

O pós-graduando como orientador de tarefas em grupo 

que caracterizem um programa de iniciação científica em 

diferentes graus de escolaridade, atendendo ao caráter 

coletivo do ambiente escolar.  F4 

Desenvolvimento psicossocial do adolescente e do 

adulto jovem: apoio ao estudante da área da saúde  F7 

O estudante universitário como protagonista da 

aprendizagem  F9 

Tutoria  F12 

Processo de tutoramento.  F13 

5.4 Ética e valores  A ética no ensino e na pesquisa  E2 

A questão dos valores atrelados à formação  E3 

Formação x Informação  E3 

Ética no Ensino.  G1 

Postura do Educador  G1 
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Exercício de conduta e comportamento em Sala de 

Aula.  G1 

Importância da Postura do professor como ministrante 

de aula teórica expositiva.  G1 

Humanização do Ensino.   G1 

5.5 Comunicação e 

Interdisciplinaridade 

Interdisciplinaridade.   G1 

Comunicação na Docência: como comunicar sem perder 

objetivo   G1 

Comunicação: Conceitos Básicos  G2 

Mensagem: Emissor (Professor); Receptor (Aluno),  G2 

5.6 Internacionalização Tendências do Ensino de Profissões da Saúde em 

diferentes países e regiões  F12 

Internacionalização F12 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras a partir dos programas de ensino disponíveis na página do Sistema 

JanusWeb, 2016. 
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APÊNDICE D 

BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS DA ETAPA DE PREPARAÇÃO 

PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CAMPUS DA USP DE RIBEIRÃO PRETO. 

 
CATEGORIA SUBCATE-

GORIA 

BIBLIOGRAFIA 

1. FUNDA-

MENTOS 

TEÓRICOS 

DO ENSINO 

SUPERIOR 

1.1 

Universidade 

CAMPOS, E. S. História da Universidade de São Paulo. São Paulo: 

Saraiva, 1954.  E2 

CAPELETTI, I.F. e MASETTO, M.T. (org.) Ensino superior: reflexões e 

experiências. São Paulo: Ed. da PUC, 1986.  E2 

CAUVILLA, W. A ideia de universidade e as universidades brasileiras 

surgidas nas décadas de 30 e 40 – e outros estudos. São Paulo: Mandruvá-

Ensaios, 1997.  E1 

CHAUÍ, Marilena. A universidade pública sob nova perspectiva. 

Conferência de Abertura da 26ª. Reunião Anual da ANPEd. Poços de 

Caldas, MG, 2003. (Site www.anped.org.br )    A6 

CHAUI, M. S. A universidade pública sob nova perspectiva. In: Revista 

Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, ANPED, n.24, 2003, p.1-12.  C1 
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