
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SOARES, SR., and CUNHA, MI. Referências. In: Formação do professor: a docência universitária 
em busca de legitimidade [online]. Salvador: EDUFBA, 2010, pp. 129-132. ISBN 978-85-232-1198-
1. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Referências 
 

 

Sandra Regina Soares 
Maria Isabel da Cunha 



 Formação do professor  129 K

Referências

ALTET, Marguerite. As competências do professor profissional: entre 
conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, saber analisar. in: 
PaQUaY, léopold et al. (org.). Formando professores profissionais: quais 
estratégias? Quais competências? tradução Fátima Murad; eunice 
Gruman. Porto alegre: artmed, 2001. 

aMBrÓsio, teresa. Conhecimento pedagógico e competências dos 
professores/ investigadores universitários. in: reiMÃo, C. (Coord.). A 
Formação Pedagógica dos Professores do Ensino Superior. lisboa: Colibri, 
2001. 

Benedito, v.; Paiva, v.s.F.; Ferrer, v. La formación universitária a 
debate. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995. 

BianChetti, lucídio; Marques ,Juracy C. Primórdios e expansão 
da pós-graduação stricto sensu em educação na região sul, Revista 
Brasileira de Educação, rio de Janeiro, n. 30, p 151-161, set. /dez. 2005. 

BOURDONCLE, Raymond. La profissionnalisation des enseignants: 
analyses sociologiques anglaises et américaines. Revue Française de 
Pédagogie, n. 94, p. 73-92, janv./mars. 1991. 

Brasil. Ministério da educação. Parecer 977/65. Documenta, Brasília: 
MeC/CFe, n. 44, p. 67-86, dez. 1965. 

Brasil. Ministério da educação. Parecer 77/69.  Documenta, Brasília: 
MeC/CFe, n. 98, p. 128-132, dez. 1969.

Brasil. Ministério da educação. I Plano Nacional de Pós-Graduação. 
Brasília: MeC/CaPes, 1974.

Brasil. Ministério da educação. II Plano Nacional de Pós-Graduação 
1982-1985. Brasília: MeC/CaPes, 1982.

Brasil. Ministério da educação. III Plano Nacional de Pós-
Graduação1986-1989. Brasília: MeC/CaPes, 1986.

Brasil. Ministério da educação.  lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, dF: 
MeC, 1996.

Brasil. Ministério da educação. V Plano Nacional de Pós-Graduação 
(2005-2010). Brasília: MEC\CAPES, 2004. Disponível em: < http: //

Formação do professor.indd   129 19/5/2010   09:19:16



130  Formação do professor K

www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-pos-graduacao > . 
acesso em : 05 jan. 2009.

CHAMLIAN, Helena Coharik. Docência na universidade: professores 
inovadores na UsP. Cadernos de pesquisa, são Paulo, n. 118, mar. 2003.

CoMeniUs. Didática Magna. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997.

  CUnha, Maria isabel da. a docência como ação complexa: o papel 
da didática na formação dos professores. in: roManoWsKi, Joana; 
Martins, Pura lucia; JUnQUeira, sérgio. (org.). Conhecimento local 
e conhecimento universal: pesquisa, didática e ação docente. Curitiba: 
Champagnat,  2004. v. 1. p. 31-42.

  ______. Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: da 
perspectiva individual ao espaço institucional a ser realizado. são 
leopoldo: Unisinos, 2006. Projeto de pesquisa. PPGedu

  ______. os conceitos de espaço, lugar e território nos processos 
analíticos da formação dos docentes universitários. Revista Educação 
Unisinos, v. 12, n. 3, set. /dez. 2008.

DESAULNIERS, Marie-Paule et al. Le profissionnalisme vers un 
renouvellement de l’identité professionnelle. in: Georges a. legault 
(dir.). Crise d’identité professionnelle et profissionnalisme. Quebec: Presses 
de l’Université du Québec, 2003. p. 183-226. 

dias, José ribeiro. a Formação Pedagógica dos Professores do 
ensino superior.  in: reiMÃo C. (Coord.). A Formação Pedagógica dos 
Professores do Ensino Superior. lisboa: Colibri, 2001. 

FÁvero, osmar. a trajetória da Pós-Graduação em educação no 
âmbito institucional. in: associação nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em educação. Avaliação e perspectivas na área de educação 1982-
91. Porto alegre: anped, 1993.

GiMeno saCristÁn, J. Consciência e acção sobre a prática como 
libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, António. Profissão 
professor. Porto: Porto, 1995.

Gros salvat, Begoña; roMaÑÁ BlaY, teresa. Ser professor: 
palabras sobre la docencia universitária. Barcelona: octaedro, 2004.

HEALEY, Mick. Vínculos entre docência e investigación: reflexión em 
torno a los espacios disciplinares y el papel del aprendizaje basado en 

Formação do professor.indd   130 19/5/2010   09:19:16



 Formação do professor  131 K

la indagación. in: Barnett, ronald (ed.). Para Una transformación de 
la universidad: nuevas relaciones entre investigación, saber y docencia. 
Barcelona: octaedro, 2008.  p. 93-137.

HUGHES, Mark. Los mitos en torno a las relaciones entre 
investigación y docencia en las universidads. in: Barnett, ronald 
(ed.). Para Una transformación de la universidad: nuevas relaciones entre 
investigación, saber y docencia. Barcelona: octaedro, 2008.

lUCarelli, elisa. Paradojas de um rol: el asesor pedagógico en 
la universidad. in: lUCarelli, e (org.). El asesor pedagógico en la 
universidad: de la teoria pedagógica a la práctica en la formación. 
Buenos aires: Paidós, 2004.

lUdKe, Menga; andrÉ, Marli e. d. a. Pesquisa em educação: 
abordagens qualitativas. são Paulo: ePU, 1986.

______. Influências cruzadas na constituição e na expansão do sistema 
de pós-graduação stricto sensu em educação no Brasil. Revista Brasileira 
de Educação, rio de Janeiro, n. 30, set./dez. 2005.

MarCelo GarCia, Carlos. Formação de Professores: para uma 
mudança educativa. Portugal: Porto, 1999.

MinaYo, Maria Cecília de souza. Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, sP: vozes, 1994. 

naidoo, rajani. la universidad y el mercado: distorsiones en la 
investigación y la docencia. in: Barnett, ronald (ed.). Para una 
transformación de la universidad: nuevas relaciones entre investigación, 
saber y docencia. Barcelona: octaedro, 2008. p. 45-56.

Paoli, niuvenius J. o princípio da indissociabilidade do ensino e da 
pesquisa: elementos para uma discussão. Cadernos CEDES, são Paulo, 
n. 22, 1988. número especial dedicado ao tema: educação superior: 
autonomia, pesquisa, extensão, ensino e qualidade.

PiMenta, selma; anastasioU, lea. Docência no Ensino Superior. 
são Paulo: Cortez , 2002. v. 1.

PoUrtois, J-P. ; desmet, h. Épistémologie et instrumentation en sciences 
humaines. Bruxelles: Pierre Mardaga, 1988.

raMalho, Betania leite; Madeira, vicente de Paulo Carvalho. a 
pós-graduação em educação no Norte e Nordeste: desafios, avanços e 
perspectivas.  Revista Brasileira de Educação, rio de Janeiro, n. 30, set./
dez. 2005.

Formação do professor.indd   131 19/5/2010   09:19:16



132  Formação do professor K

reiMÃo, Cassiano. apresentação do colóquio. in: reiMÃo, Cassiano 
(org.). A formação pedagógica dos professores do ensino superior. lisboa: 
Colibri, 2001. p. 19-25.

rodriGUes, Maria Ângela Perpétua. Análise de práticas e de 
necessidades de formação. lisboa: Colibri, 2006.

saCristÁn, J. G. Consciência e acção sobre a prática como libertação 
profissional dos professores. In: NÓVOA, Antônio. (Org.). Profissão 
professor. Porto: Porto, 1995. 

santos, Boaventura de sousa. Um discurso sobre as ciências. são 
Paulo: Cortez, 2005a.  

______. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 
emancipatória da Universidade. 2. ed. são Paulo: Cortez, 2005b.

sCott, Peter. ¿divergencia ou convergencia? las relaciones entre 
docência e investigación en la educación superior de masas. in: 
Barnett, ronald (org.). Para Una transformación de la universidad: 
nuevas relaciones entre investigación, saber y docencia. Barcelona: 
octaedro, 2008. p. 75-91.

SEVERINO, Antonio J. Pressupostos filosóficos da formação e da 
prática do educador. Cadernos de Educação, Pelotas, v. 15, n. 27, p.37-54, 
jul./dez. 2006.

soares, sandra regina.  Cidadania e relação com o saber no 
currículo de formação de professor: desvelando sentidos da prática 
educativa. Revista Educação Unisinos, v. 12, n. 3, set./dez. 2008.

soUto de asCh, Marta. Hacia una didáctica de lo grupal. Buenos 
aires: Mino y dávila , 2007.

tardiF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 5.ed. 
Petrópolis: vozes, 2002a.

    ______. lugar e sentido dos conhecimentos universitários na 
formação dos profissionais do ensino. In: GARRIDO, Susane Lopes; 
CUnha, Maria isabel da; Martini, Jussara Gue. (org.). Os rumos da 
educação superior. são leopoldo: Unisinos, 2002b. p.75-112.

veiGa, ilma Passos de alencastro; araUJo, José Carlos souza; 
KaPUZiniaK, Célia. Docência: uma construção ético-profissional. 
Campinas, sP: Papirus, 2005.

vieira, Flávia. transformar a Pedagogia na Universidade? Currículo 
sem Fronteiras, v. 5, n.1, p.10-27, jan./jul. 2005.

Formação do professor.indd   132 19/5/2010   09:19:16




