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RESUMO 

 
O tema desta pesquisa situa-se no campo da Pedagogia Universitária. Terá como 
foco principal pesquisar quais saberes docentes são necessários para que o 
aprendizado resulte em melhorias sociais, com investigação no desenvolvimento 
profissional docente, sobre os desafios na construção da profissionalidade docente.  
O estudo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica de caráter 
investigativo em busca de conhecimento. Os principais autores que fundamentaram 
a pesquisa foram: Bolzan (2001-2008), Cunha (1999), Freire (1996), Isaia (2003-
2007), Libâneo (2010), Pimenta (1999), Saviani (1996), Tardif (1991-2012), Nóvoa 
(1991), que têm procurado mostrar a sua importância para a formação, atuação e 
desenvolvimento dos professores. O estudo investigará a importância dos saberes 
docentes necessários para a prática pedagógica dos professores. Expõe as 
concepções de “saber” sob a ótica de Bombassaro (1992), Furió (1994) e Gauthier 
et al (1996) e destaca a importância do saber da experiência como saber construído 
na prática do professor. Ao longo da pesquisa será possível identificar algumas 
lacunas existentes na formação do professional docente em relação às expectativas 
quanto a “fórmula” para administrar uma sala de aula. Espera-se reconhecer que a 
sistematização dos saberes docentes poderá contribuir para a construção de uma 
identidade profissional dos professores, uma concepção de educação, de ensino, 
indispensável para a mobilização dos profissionais numa determinada situação em 
sala de aula e fora dela. 
 
Palavras-chave: Saber. Saberes docentes. Professores e Prática pedagógica. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
The theme of this research is in the field of University Pedagogy. The main focus of 
this research was to investigate what teachers' knowledge is necessary for the 
learning to result in social improvements, with research in the professional 
development of teachers, on the challenges in the construction of teaching 
professionalism. The study was developed through a bibliographical research of 
investigative character in search of knowledge. The main authors that supported the 
research were: Bolzan (2001-2008), Cunha (1999), Freire (1996), Isaia (2003-2007), 
Libâneo 2010, Pimenta 1999, Saviani 1996, Tardif 1991-2012), Nóvoa (1991), who 
have tried to show their importance for the formation, performance and development 
of teachers. The study investigated the importance of the teacher knowledge needed 
for teachers' pedagogical practice. Throughout the research, it was possible to 
identify some of the concepts of "knowing" from the perspective of Bombassaro 
(1992, Furió (1994) and Gauthier et al. There is a lack of knowledge about teachers' 
training in relation to expectations regarding the "formula" for managing a classroom. 
It concludes by acknowledging that the systematization of teaching knowledge can 
contribute to the construction of a professional identity of teachers, a conception of 
education, teaching , Indispensable for the mobilization of professionals in a given 
situation in and outside the classroom. 
 
Keywords: Know. Teacher knowledge. Teachers and pedagogical practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos atuais estudos sobre a docência, emerge-se a constituição da 

profissionalidade do professor como um importante tema, que tem como referência 

os contextos e processos compreendidos na formação do ser professor. 

Segundo Lee S. Shulman (Apud REIS MONTEIRO, 2008) uma profissão 

pode ser caracterizada por um conjunto de seis atributos. O primeiro diz respeito à 

obrigação de prestação de um serviço específico à sociedade. O segundo trata da 

existência de um corpo de saberes específicos de natureza acadêmica 

imprescindível ao exercício do fazer bem. O terceiro é o domínio de competências 

específicas de natureza prática. O quarto encerra o exercício de juízo em relação às 

incertezas. O quinto atributo está relacionado à experiência como geradora de 

conhecimento. O sexto trata da constituição de comunidade profissional responsável 

pelo controle da qualidade, pela vigilância sobre seus membros. 

Esses atributos não são contemplados em sua integra quando os utilizamos 

para analisar a profissão docente, o que de certa forma indica estar a docência 

guardando distância para a condição de profissão com estatuto que lhe dê 

sustentação. Essa condição vai de encontro a posição de autores como Imbernóm, 

(2004), Roldão (2005 e 2007), Sacristán (1995) e Cunha (1999), para os quais a 

docência ainda é uma semiprofissão. 

 O termo profissionalidade, passou a ser utilizado para qualificar o debate em 

situações nas quais o conceito de profissionalização, de profissionalismo e de 

identidade, não eram suficientes. A profissionalidade então ocupa como vocábulo, a 

posição de signo qualificador dos significados da conjunção dos esforços 

empreendidos pelos sujeitos integrantes de uma categoria, que no decurso das 

transações profissionais, buscam individual e coletivamente justificar a necessidade 

da sua permanência nas relações sociais de disputas pela execução de um trabalho 

socialmente necessário. 

O campo de pesquisa dos saberes docentes é imenso e nos últimos vinte 

anos vem se desenvolvendo de maneira exponencial. As pesquisas sobre os 

saberes docentes como uma das consequências do movimento pela 

profissionalização do ensino e, da profissionalização docente, surgiram, na realidade 

brasileira, a partir da década de 1990. 
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Nos últimos anos, a formação do professor tem sido abordada sob diferentes 

enfoques. Em diversas instâncias acadêmicas, estudos voltam-se para a busca da 

qualidade da formação, centrados no aprimoramento de instrumental teórico-prático 

que considere a especificidade da ação educativa, muitos dos quais na perspectiva 

da profissionalização docente. 

Borges e Tardif (2001), percebem uma evolução recente, tanto no plano 

internacional como no Brasil, da pesquisa no campo das ciências da educação, 

voltada para o ensino e para a formação dos professores, o que também reflete, em 

sentido mais amplo, as grandes tendências das reformas atuais nessa área. 

No Brasil, a política educacional, é traduzida pela atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB nr. 9394/96)  e textos legais que a 

regulamentam.  

Segundo Campelo (2001), apesar de utilizarem diversas nomenclaturas para 

designar esses saberes, os estudos sobre essa questão pretendem contribuir para: 

a) confirmar a construção e o reconhecimento da identidade profissional do 

docente; 

b) formar professores para desenvolverem um ensino, a cada dia, mais 

coerente com os fins da educação socialmente estabelecidos, apesar das 

diversidades que marcam a sua vida e o seu trabalho. 

Neste sentido, Borges (2002) afirma que são necessárias algumas 

demarcações para evidenciar a forma como os saberes dos docentes são tratados 

nas pesquisas, pois sob expressões como knowledge em inglês, savoir e ou 

connaissance em francês, saberes ou conhecimentos em português, diversos 

estudos abordando a mesma temática, exploram-na a partir de outras categorias 

como crenças, concepções, competências, pensamentos, metáforas, 

representações. 

No entanto, cabe a necessidade de mostrar algumas concepções sobre a 

expressão “saber” e a formação inicial do professor. 

Diante do acima exposto o problema de pesquisa posto é  “investigar quais os 

saberes docentes são necessários para que o aprendizado resulte em 

transformações sócias?, tendo como objetivo geral analisar quais são os saberes 

docentes necessários para que o aprendizado resulte em transformações sociais. 

Sendo assim, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 
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a) Realizar entrevistas semi-estruturadas com docentes para saber quais 

saberes eles acham pertinentes na sua prática e que venha proporcionar 

uma formação do sujeito de cunho social; 

b) Verificar o que dizem os autores como Tardif, Freire, Saviani, entre outros, 

sobre que saberes são esses; 

c) Confrontar os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica com o discurso 

docente e tentar dar a resposta a problemática. 

Nesse sentido, no presente estudo, o objetivo foi o de identificar junto aos 

professores do Ensino Superior, suas visões com relação aos saberes docentes 

necessários para que o aprendizado resulte em transformações sociais. A pesquisa 

foi realizada a partir da aplicação de questionário (APÊNDICE A) respondido entre 

os entrevistados. 

Este trabalho de pesquisa se justifica pelas seguintes razões: social, 

acadêmica, profissional e pessoal. 

No que concerne à questão social, cabe ressaltar que esta temática é muito 

pertinente por tratar de questões necessárias para o desenvolvimento. A educação 

sempre ocupou um sentido de pertinência social, entretanto, os processos de 

aprendizagem se transformaram em questões decisivas para o desenvolvimento 

social. Aprende-se para viver e não simplesmente para produzir. A centralidade na 

educação está vinculada a necessidade de uma reconstrução social, por isso, neste 

sentido, este projeto se justifica. 

Academicamente, existem muitos estudos que tratam desta questão, 

entretanto, não se observa um trabalho que denote uma sequência de ideias que 

identifiquem como este sistema se articula na contemporaneidade, isto é, partindo 

dos aspectos mais gerais, contexto social, passando pela ideia de educação e do 

papel da escola, chegando até a atividade propriamente dita do profissional docente. 

Desta forma, este trabalho ganha importância e relevância para a vida acadêmica. 

Na perspectiva da profissionalidade docente, refletindo sobre a realidade em 

que estou inserida e sobre minha trajetória e experiência pessoal, vou buscando 

compreender mais sobre como me tornei educadora. E, nesse sentido, acredito ser 

possível qualificar a formação de professor, construindo um novo conhecimento 

sobre a docência, seus caminhos, seus processos, como requisito para o 
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aperfeiçoamento do ato de ensinar e aprendrer no espaço da universidade. Não 

podendo ser de outra forma, isso se alia aos objetivos pessoais. Desenvolver 

conhecimentos que desenvolvam competências para melhor atuação no contexto 

social, proporcionando melhorias através das atividades pedagógicas. 

  Sobre os procedimentos metodológicos, vale enfatizar que a  palavra método 

deriva do grego e quer dizer caminho, podemos afirmar que é o estudo dos 

caminhos a serem seguidos para fazer ciência. A ordenação de um conjunto de 

etapas a serem desenvolvidas no estudo de uma ciência, na busca de uma verdade 

ou para se chegar a um determinado conhecimento. 

A metodologia científica é, fundamentalmente, um conjunto de métodos e de 
procedimentos de pesquisa que tem por objetivo coletar, sistematizar e 
organizar dados de forma válida e consistente, de modo a servir de base para 
a interpretação científica destes (MIGUELES, 2004). 

  O trabalho investigativo proposto, apoia-se numa pesquisa qualitativa 

descritiva, com foco na epistemologia da prática profissional dos professores do 

ensino superior e no seu processo de desenvolvimento profissional em direção a 

uma docência de melhor qualidade. É uma pesquisa com abordagem qualitativa, 

apoiada em referenciais teóricos, que explicitam e aprofundam algns conceitos que 

se articulam ao trabalho docente universitário. 

  Nos estudos realizados, foi possível compreender a pesquisa como atividade 

fundamental das Ciências na investigação e descoberta da realidade. "É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinaçãoo particular entre a teoria e dados” (MINAYO, 2000).  

  Sobre a parte bibliográfica, esclarece Boccato (2006) 

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. 

Entende-se por pesquisa bibliográfica o levantamento, seleção, fichamento e 

arquivamento de informações relacionadas à pesquisa.  

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador por não se preocupar com relação aos 
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números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como ela será 

compreendida pelos grupos sociais. Esse método é utilizado pelos pesquisadores 

com propósito de explicar o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito 

sem representar os valores que se reprimem a prova de dados, pelo fato de que os 

dados analisados por este método não estão fundamentados em números. 

Portanto, a pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, tratando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada 

inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa 

quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a 

Psicologia e a Educação. 

Na estruturação do trabalho, apresentamos, inicialmente, em cada capítulo, 

uma abordagem de como ele está estruturado e da importância das análises no 

conjunto do trabalho, isto é, informamos a importância das considerações de cada 

parte no conjunto da obra. Sendo assim, o trabalho ficou estruturado em três 

capítulos, a saber. 

O capítulo I – A Regulação do Ensino Superior no Brasil, examina algumas 

das reformas educacionais ocorridas no Ensino Superior, destacando o debate 

educacional a partir dos anos 1990, em especial sua expansão e avanços para a 

educação superior no país. 

O capítulo II – A Docência na Educação Superior, numa perspectiva de 

reflexão teórica analisa a docência na Educação Superior como ação complexa. 

Aborda a trajetória profissional docente como historicamente situada e socialmente 

determinada, marcada por limites pessoais, institucionais e determinações histórico-

sociais. Explicita os determinantes que interferem na prática docente, em especial a 

visão da ciência, de homem, a forma como se concebe e direciona o conhecimento, 

além do reconhecimento da função da universidade. Teoriza a construção do 

conhecimento profissional docente e as interfaces do ensinar e aprender na 

universidade. 

O capítulo III – A Educação na Contemporaneidade, contempla uma breve 

análise da sociedade contemporânea. Explicita o que é ser um professor na 
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contemporaneidade, obviamente no que dizem os autores. Quais são as exigências 

e encaminhamentos necessários para atender as expectativas da sociedade em 

geral e qual relação do conhecimento com o sucesso econômico e social das 

organizações.  

Por meio da entrevista semiestruturada, a palavra dos professores do ensino 

superior, revela-se o que pensam, refletem e avaliam em relação aos saberes 

necessários para a docência no ensino superior, seu desenvolvimento profissional, 

bem como suas declarações e análises que explicitam e esclarecem os desafios e 

tensionamentos para fortalecer a profissionalidade docente. 

A proposta é apresentar um estudo fundamentado nos conhecimentos 

historicamente construídos, em especial do campo da pedagogia universitária e das 

ciências da educação, como apoio para articular as situações da prática social do 

professor da Educação Superior com o tema em questão: o desenvolvimento 

profissional. 

A compilação e análise dos dados obtidos na pesquisa encontram-se 

inseridos no referencial teórico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 
 

1 A REGULAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 
  

 Os fatos, independente de sua raridade, novidade, espetacularidade, que se 

desenvolvem ao longo do tempo, fazem parte da história da humanidade. Assim, é 

relevante analisar a educação sempre no contexto histórico geral, para se observar 

as correlações entre suas circunstâncias, articuladas às questões políticas e ao 

sistema social como um todo. Nesse sentido, este estudo propõe, em um primeiro 

momento, examinar o conhecimento da realidade educacional da  Regulação da 

Educação Superior no Brasil, analisando o contexto a partir dos anos 1990.  

 Quando criada no Brasil, no início da década de 1920, a universidade já estava 

implantada em todos os países mais importantes do mundo, considerando ponto de 

vista econômico, demográfico ou geográfico. Observa-se ainda que, após um tardio 

surgimento e uma lenta expansão nas décadas de 1920, de 1930 e 1940, começou 

um período de expansão muito rápido. Das instituições de ensino superior, a maioria 

foi criada após 1965, a partir dessa data, proliferam faculdades, institutos, escolas 

isoladas, federações e universidades visando atender aos interesses da 

modernização. 

 Podemos dizer que até meados da década de 1990, o processo de expansão 

do sistema de ensino superior brasileiro ocorreu de forma tolerante e pouco 

articulada no que tange uma política de regulação propriamente dita. Até então, o 

Conselho Federal de Educação (CFE) atuava de modo a sinalizar o ritmo desejável 

de expansão com vistas a compensar a ausência de políticas para a área. Tal 

atuação alternava-se entre deliberações  de caráter mais permissivo e outras de 

cunho mais restritivo no que diz respeito à abertura de estabelecimentos e cursos de 

ensino superior. 

 No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), começa a se evidenciar 

traços de uma política de regulação para o ensino superior, expressa no esforço do 

governo em estabelecer um conjunto normativo de regulação que visava se alinhar 

aos principais processos avaliativos. Alguns fatores conjunturais de ordem estrutural 

acabam por decretar novos rumos em termos da educação superior no país. Dois 

movimentos principais indicam a linha de atuação que o governo buscava para a 
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regulação. 

 De acordo com Sampaio (2000), o primeiro movimento se refere ao incentivo à 

participação da comunidade acadêmica como elemento de regulação do sistema, 

através do fortalecimento de sua representação em órgãos deliberativos como o 

Conselho Nacional de Educação (CNE). O segundo consiste no fomento aos 

mecanismos de regulação do mercado. 

 
1.1 A UNIVERSIDADE E O DEBATE EDUCACIONAL DOS ANOS 1990 

  

 Durante os anos 90 o ensino superior deu mostras de acelerado crescimento. 

Na dinâmica desse processo de expansão do ensino superior brasileiro, produziu-se 

um complexo e diversificado sistema de instituições. 

Como caracterizar a situação que nos encontramos? Quais as respostas 
possíveis aos problemas que a universidade enfrenta nos nossos dias? 
(SOUSA SANTOS, 2004, p. 11). 

 Na América Latina, nos anos 1990, as reformas do estado executadas tiveram 

como base a doutrina neoliberal. Na perspectiva dessa concepção, a 

responsabilidade pela crise econômica dos países capitalistas é do próprio Estado 

que, ao longo da história, produziu um setor público ineficaz, caracterizado pelo 

privilégio, enquanto o setor privado expandia suas atividades com eficiência e 

qualidade. Essa é uma ação citada para justificar a necessidade de reduzir o 

tamanho do Estado, especialmente a oferta de serviços sociais à população. 

(SOUSA SANTOS, 2004). Assim, podemos afirmar que, para os defensores do 

neoliberalismo, os direitos sociais conquistados, como por exemplo, o direito à 

educação e à saúde, precisam ser administrado pelas leis de mercado. Nesse 

sentido, há uma compreensão de que o Estado necessita liberar os serviços sociais 

para que o mercado capitalista faça especulação, tire vantagens, dirigindo suas 

ações com vistas à reprodução do capital. 

 Tal fenômeno, da globalização provocou impactos na universidade que, por 

sua história e organização, buscou ser uma instituição global. A expansão da 

Educação Superior pelo setor privado, no Brasil, conquistou números significantes 

nos anos 90. Sem dúvida, a possibilidade lucrativa com o setor da educação, 

especulando nichos e demandas reprimidas da população que poderiam garantir 
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retorno financeiro aos investidores, razão incentivadora desse interesse. Muitas 

vezes essa expansão deu-se no interior de instituições que centram suas ações 

somente no ensino, sem a preocupação com a qualidade do processo educativo 

como elemento essencial de desenvolvimento (CUNHA, 2006a). 

 Segundo registros desse periodo, o Banco Mundial passou a exercer forte 

influência na política educacional. A “racionalidade e eficiência” ao sistema, estão 

presentes nos documentos oficiais onde os pressupostos essenciais da agenda 

governamental eram contemporaneos ao regime militar. Desse modo, na década de 

90 são várias as concepções de educação superior fruto da disputa entre a força da 

globalização e a defesa do estado-nacional. A Unesco em 1998, em Paris divulga o 

documento “A educação no século XXI: visões a ações: informe da Conferência 

Mundial sobre Educação Superior”. Na declaração, além de outras demandas, 

cabem à universidade:  

[…] São apontadas para a universidade as seguintes missões: educar, formar 
e realizer pesquisas; ter funções éticas, de autonomia, de responsabilidade e 
de prospecção; igualdade de acesso a todos e às mulheres em especial; 
promoção do saber mediante a pesquisa e a difusão de resultados; 
orientação em longo prazo fundada na pertinência; cooperação com o mundo 
do trabalho; diversificação como meio de reforçar a igualdade de 
oportunidades; métodos educativos inovadores; protagonismos dos 
professores e dos estudantes, avaliação da qualidade; potencialização dos 
desafios da tecnologia; reforço à gestão e ao financiamento da educação 
como serviço público; disseminação dos conhecimentos entre os países; o 
fortalecimento de alianças e associações. Também merece registro a 
concepção de educação superior de caráter neoliberal identificada no 
document advindo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, tais 
como (1995) – La Enseñanza Superior: as lecciones derivadas de la 
experiencia, que busca uma universidade voltada ao mercado, eficiente e 
racional (STEPHANOU; BASTOS, 2005, p. 316-317).  

 No Brasil, o efeito dessas concepções pode ser reconhecido pela busca por 

uma universidade pública e democrática, ligada a movimentos sociais. As 

conferências destacaram-se pelo retorno da ação reflexiva e pela valorização do 

processo educacional na perspectiva de que mudanças culturais se estabeleçam, 

entre elas, a produção do saber mediante a pesquisa, professores e alunos. Sabe-se 

que estimular essa demanda requer da educação superior não só o 

desenvolvimento e enriquecimento de competências, mas principalmente uma 

notória mudança na formação e identidade profissional, com conhecimentos 

capazes de dar conta de princípios e metodologias necessários ao processo de 

formação humana e profissional. 
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 Os registros apontam que o documento organizado pelo Banco Mundial 

(1995), com influência internacional no sistema de educação superior, traduz a 

presença de um estado avaliador que encaminha os países em desenvolvimento 

para a redução do papel do estado na educação superior, bem como, a privatização 

e a diversificação do sistema de educação superior e a avaliação da qualidade. 

 A operacionalização desta concepção se sustenta na proposta de reforma do 

Estado, que consiste na saída do Estado dos setores públicos de financiamento e de 

produção, no intuito de promover uma maior abertura comercial do mercado 

brasileiro (PERONI, 2003). 

 Percebe-se essa década de 1990, por período de transformações nacionais e 

internacionais no campo da Educação Superior no Brasil. O fim do 

desenvolvimentismo como opção do Estado, das elites brasileiras por uma forma de 

abertura e desregulamentação econômica com vistas a uma transnacionalização 

radical dos centros de decisão e das estruturas econômicas no Brasil. É verdade 

que esse processo de destruição iniciou pelo governo Collor, comprovando a 

desordem da economia, o desemprego e a fragilização do aparato estatal (SOARES, 

2000). Em relação a esse contexto da Educação Superior, Morosini (2006b) ilucida: 

[…] a década de 90 foi marcada por drásticas mudanças nas IES brasileiras. 
As políticas públicas que caracterizam o ensino superior (1994-2002) 
assentaram-se em orientações do Banco Mundial, tais como: redução do 
papel do Estado com ênfase no ensino privado; descentralização, 
diversificação e flexibilização; avaliação da educação superior, ancorada em 
conceitos de qualidade isomorfos e orientados para a tomada de decisão e o 
controle de qualidade. 

 Segundo Morosini (2006b), o modelo neoliberal, ou seja, doutrina, 

desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de 

mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta 

ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo, difundido como 

modelo pelas suas agências para a América Latina, tem componentes determinados 

sobre como essa realidade precisa se elaborar e o que é fundamental para garantir 

esses resultados com severidade.  

 Esse ideário neoliberal orientaria a elaboração das políticas econômicas 

recomendadas por grandes agências internacionais, e de fato foram implementadas 

em vários países em desenvolvimento a partir do início dos anos 1990, inclusive no 

Brasil. 
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 Segundo Pena, no caso brasileiro, os anos 1990 foram marcantes para a 

implemetação do neoliberalismo, através da privatização da maioria das estatais 

então existentes com destaque para a Vale Rio Doce, a Telebrás e a Embratel 

(PENA, 2017). 

 

1.2 A UNIVERSIDADE E O DEBATE EDUCACIONAL DOS ANOS 2000 

 

 Na direção do governo popular, a política de educação é analisada por Mauês 

(2010) no contexto dos anos 2000, como uma “continuidade” da política de ensino 

superior governada pelo então Fernando Henrique Cardoso, durante os anos 1995-

2002. Para ela “as políticas terão continuidade, pois elas já foram concebidas no 

sentido de respaldar o capital e de atender os interesses privados não havendo 

necessidade de mudança de rota” (MAUÊS, 2010). 

A história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São 
os homens, em grupos e confrontando-se como classes em conflito, que 
“fecham”ou “abrem”os circuitos da história (FERNANDES, 1977, p. 5). 

 O governo Lula, teve como programa orientador um programa popular para a 

área da educação, intitulado “Uma escola do tamanho do Brasil” (PALOCCI, 2002). 

Abaixo propostas apresentadas pelo projeto: 

1. Ampliar, em quatro anos, as vagas no ensino superior, em taxas compatíveis com 

o estabelecido no PNE (Prover até o final da década, a oferta da educação 

superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos). 

2. Ampliar a oferta de ensino público universitário, de modo a projetar, no médio 

prazo, uma proporção de no mínimo 40% do total de vagas, prevendo inclusive a 

parceria da União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de 

educação superior (Meta referenciada em dispositivo do PNE aprovado pelo 

Congresso Nacional e vetado pelo presidente da República). 

3. Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores formados no 

sistema nacional de pós-graduação em pelo menos 5%, em conformidade com 

meta estabelecida pelo PNE. 

4. Promover a autonomia universitária nos termos constitucionais, vinculando-a à 

democracia interna, baseada na tomada de decisões por órgãos colegiados 

representativos e no controle social mediante mecanismos abertos de prestação 

de contas e de avaliação institucional. 
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5. Revisar a legislação de escolha de dirigentes nas IFES compatibilizando-a com o 

princípio constitucional da autonomia universitária. 

6. Estabelecer e implantar medidas que visem diminuir a desigualdade de oferta de 

cursos e vagas de graduação e pós-graduação em termos regionais e de 

interiorização. 

7. Planejar e incentivar, na graduação e pós-graduação, a oferta de cursos e vagas 

em áreas de conhecimento que melhor respondam às necessidades do projeto 

nacional de desenvolvimento. 

8. Estabelecer mecanismos e critérios que superem os limites do atual processo de 

seleção e considerem a possibilidade de novas formas de acesso ao ensino 

superior, em especial para negros e estudantes egressos da escola pública. Tal 

medida deve se fazer acompanhar, quando necessário, de programas de 

nivelamento de conhecimento sob a responsabilidade das instituições de ensino 

superior. 

9. Estabelecer medidas com vistas a reduzir a evasão escolar. 

10. Implantar de forma progressiva uma rede universitária nacional de ensino 

superiora distância, com exigente padrão de qualidade. 

11. Ampliar os programas de iniciação científica (PET e PIBIC) e criar programas de 

iniciação à docência e à extensão. 

12. Rever o atual sistema de avaliação que inclui o Exame Nacional de Cursos - 

ENC ou Provão e implantar um sistema nacional de avaliação institucional a 

partir, entre outras, da experiência do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB). 

13. Revisar as carreiras e matrizes salariais dos docentes e funcionários técnico-

administrativos das IFES (universidades e CEFETs) com base em parâmetros 

de qualificação e desempenho, e adoção de planos de qualificação profissional 

para os funcionários técnico-administrativos. 

14. Revisar as atribuições e a composição (representatividade) do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). 

15. Ampliar a supervisão, pelo poder público, da oferta e expansão dos serviços 

públicos de educação superior prestados por lES públicas e privadas, respeitada 

a autonomia universitária. 
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16. Aperfeiçoar e aplicar a atual legislação sobre reconhecimento ou renovação da 

condição de universidade atribuída às lES públicas ou privadas, com base em 

procedimentos definidos pelo sistema nacional de avaliação institucional. 

17. Redefinir os critérios para autorização de funcionamento de novos cursos, para 

reconhecimento dos cursos autorizados e em funcionamento, e para 

credenciamento e recredenciamento das lES. 

18. Substituir o atual sistema de crédito educativo (FIES) por um novo Programa 

Social de Apoio ao Estudante, com crédito educativo para 396 mil estudantes, 

que obedeça a critérios de carência dos candidatos e de qualidade comprovada 

da lES e dos cursos que freqüentarem, conforme meta do PNE aprovado pelo 

Congresso Nacional e vetado pelo presidente da República. 

19. Criar um Programa de Bolsas Universitárias, no âmbito do Programa Nacional de 

Renda Mínima, para beneficiar 180 mil estudantes carentes que estudem em 

cursos de qualidade comprovada e que, em contrapartida, realizem trabalho 

social comunitário.  

20. Estabelecer novo marco legal para as Fundações de Apoio Institucional (FAI) 

criadas nas lES públicas, regulamentando suas atribuições na prestação de 

serviços às lES, ao setor produtivo e à sociedade, de modo a garantir seu estrito 

controle pela respectiva lES, sua submissão às diretrizes maiores da lES, o 

retorno dos recursos financeiros e patrimoniais auferidos em suas atividades à 

lES, e impedir sua utilização por interesses de indivíduos ou grupos.  

21. lmplementar programas nacionais de recuperação, ampliação e transformação 

das bibliotecas universitárias.  

22. Implementar programas de incentivo às áreas de Artes nas IES.  

23. Revisar a legislação e o estatuto dos hospitais universitários, para integrar suas 

atividades acadêmicas de ensino e pesquisa com a necessária qualidade de 

suas atividades assistenciais.  

24. Envolver as universidades nos programas de ampliação de emprego e renda, e 

de formação e qualificação profissional dos trabalhadores. 

 25. Envolver as universidades nos programas de apoio e difusão tecnológica às 

micros, pequenas e médias empresas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). 

A ação de maior destaque no contexto da educação superior está 

fundamentada no Programa de Apoio e Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, o REUNI, inaugurado em 2007, por meio do Decreto 
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Presidencial nr 6.096. Para Lima, 2008, esta década está marcada por um processo 

de contrarreformas quando já no ano de 2003 se evidenciou a prioridade que o novo 

governo atribuiu a esta área, tendo em vista as diversas ações que se explicitaram 

nos correntes anos por meio de medidas provisórias, projetos de lei, leis e decretos 

(LIMA, 2008). O novo programa de educação superior vislumbrava a ampliação do 

acesso e permanência na educação superior, aproveitando-se da estrutura física e 

de recursos humanos existentes nas instituições, buscando alcançar 100% o 

número de ingressantes na universidade pública (SEBIM, 2008). 

 No decorrer desse período, ou seja, ano 2000, através do Governo Federal, 

foram criadas uma série de iniciativas com incidência ao ensino superior. Na 

sequência, algumas delas: em 2004 criou-se o Grupo Executivo de Reforma do 

Ensino Superior que organizou um documento reafirmando princípios e 

consolidando diretrizes da reforma da educação superior; foi instituído o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), por meio da Lei nº 10.861, 

hoje intitulado por Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; 

regulamentou-se as parcerias entre as universidades federais e as fundações de 

direito privado, por meio do Decreto Presidencial nº 5.205; criou-se o programa 

Universidade para Todos (ProUni) instituído por meio da Medida Provisória nº 213; 

instituiu-se o sistema especial de reservas de vagas para estudantes advindos de 

escolas públicas, negros e indígenas em universidades públicas federais que teve 

seu marco o Projeto de Lei nº 3.627; promoveu-se o trabalho de pesquisadores das 

universidades públicas para empresas e a ação dessas no interior das universidades 

foi impulsionada com a Lei de Inovação Tecnológica nº 10.973; a partir da Lei 

11.079 afinou-se a Parceria Público-Privada. 

Na sequência, em 2006 encaminhou-se o PL nº 7.200 que tratava da reforma 

da educação superior; a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB); a 

divulgação das Portarias Interministeriais 22 e 224 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e Ministério da Educação (MEC) que trataram da 

criação do banco de professor-equivalente que foram, posteriormente, inscritos no 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) apresentado no ano de 2007. 

O REUNI se configurou a partir de um grande esqueleto político-jurídico que 

percorreu todo o Governo Lula e previu a graduação no período de três anos, 

desmembrando-a em dois ciclos em que o primeiro contaria com a formação geral, 

que para Leher (2007) significa a criação de um amplo mercado para os setores 
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privados de educação, que estarão na disputa para absorver os excedentes do ciclo 

básico de formação geral. Para o autor a reestruturação da universidade brasileira é 

denominada de “proposta descabida”, pois a expansão das vagas do ensino público 

nas universidades nos moldes do REUNI sinalizam a precarização do ensino tanto 

pela ampliação do número de professor/aluno sem as garantias necessárias para 

isso, quanto pela expansão da educação na modalidade à distância. 

É evidente que as contrarreformas na política de educação superior que 

estiveram voltadas aos anseios do mercado, não apenas atingiram o nível de 

graduação, mas também as pós-graduações do país. Como exemplo, faço menção 

aos “mestrados profissionais” que foram inaugurados como alternativas paralelas 

aos “mestrados acadêmicos”, com a Portaria 07/2009. 

Ainda se destaca o ProUni, criado em 2004 por meio da Medida Provisória n.º 

213 de 10 de dezembro, institucionalizando-se na Lei 11.096 em 13 de janeiro de 

2004. Isso significou a aquisição de matrículas em instituições do ensino superior 

privado pelo poder público para estudantes oriundos de setores de baixo poder 

aquisitivo e da educação pública (SEBIM, 2008).  

O uso das Tecnologias de Informação e da Comunicação – TIC, também 

consolidado pelo processo de alterações no ensino superior brasileiro, têm sido um 

grande recurso utilizado por gestores universitários para o processo de expansão e 

popularização da universidade. É por meio do chamado Ensino à Distância (EaD) e 

da Universidade Aberta do Brasil que tal prática se configura, mas é a partir da LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de 1996 que presenciamos o seu marco 

legal e o impulso para o uso recorrente deste instrumento no processo de formação 

acadêmica (TONEGUTTI, 2010). 

 A formação acadêmica por meio do EaD é sinalizada por Tonegutti (2010) 

como uma estratégia para atender às necessidades da classe trabalhadora que, 

muitas vezes, não teve acesso à educação pelas vias tradicionais; ora o EaD tem 

um papel complementar, ora se configura com papel fundamental na formação. 

Seus estudantes, muitas vezes, são adultos inseridos no mercado de trabalho, ou 

em atividades domésticas, e que não possuem disponibilidade de se fazerem 

presentes aos cursos presenciais, também, a tecnologia é destinada àqueles que 

residem em localidades de difícil acesso e com dificuldades maiores para se 

locomoverem aos centros educacionais. 
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 Para Lima (2008) a ampliação e intensificação do uso da tecnologia para o 

EaD, tem ocorrido paralelamente ao processo de privatização do ensino superior, 

para ela “a educação à distância [...] tem se constituído como um importante campo 

de ação dos empresários da educação”. Ainda sobre o discurso de autonomia das 

instituições de ensino superior, o Parecer n.º 301 do MEC permitiu que as 

universidades e centros universitários ofertassem cursos de ensino à distância sem 

a prévia autorização do MEC.  

 A participação das universidades na oferta dos cursos EaD pode traduzir a 

política de educação superior desenhada pelo governo federal e também por alguns 

estados, no processo de ampliação de vagas no ensino superior, por meio da 

Universidade Aberta do Brasil. 

A inserção de tais políticas reconhece o papel do Estado nesse indispensável 

aperfeiçoamento da Educação Superior. Estamos diante de ações regulatórias, 

implantadas nas décadas de 90 e início dos anos 2000, as quais marcaram tentativa 

de estabelecer condições para que seja possível construir um sistema educacional 

de qualidade, cuja proposta é tornar o sistema de Educação Superior mais 

diversificado e flexível. 

Segundo o professor Gaudêncio Frigotto, convidado pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação para fazer o balanço da 

educação no Brasil, na primeira década do século XXI, afirma que essa trajetória do 

não retorno não foi estabelecida e que a escolha recaiu na realização de um 

governo desenvolvimentista. Em sua fala, tornou claro: 

[…] seria uma opção clara de efetivação de medidas políticas profundas que 
viabilizassem a repartição de riqueza e suas consequências em termos de 
reformas de base na confrontação do latifúndio, do sistema financeiro e do 
aparato politico e jurídico que os sustentam. Entre os novos 
desdobramentos poderia estar aquilo que os clássicos brasileiros do 
pensamento crítico definiram como revolução nacional, capaz de abrir 
amplo acesso aos bens econômicos, sociais, educacionais e culturais à 
grande massa até hoje submergida na precária sobrevivência e com seus 
direitos elementares multilados. Num horizonte mediato, exorcizando o 
quanto pior melhor, tal revolução poderia propiciar o desenvolvimento das 
condições para que a grande massa de trabalhadores viesse a se constituir, 
ela mesma, em sujeito politico, condição indispensável, como nos ensina 
Gramsci, para mudar um determinado panorama ideológico, oonstruir bases 
para relações sociais de novo tipo e de caráter socialista (FRIGOTTO, 
2011). 

 Tornando legítimo seu pensamento, Frigotto (2011) cita Florestan Fernandes 

dando significado a esse movimento: 
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Não foi um erro confiar na democracia e lutar pela revolução nacional. O 
erro foi outro – o de supor que se poderiam atingir esses fins percorrendo a 
estrada real dos privilégios na companhia dos privilegiados. Não há reforma 
que concilie uma minoria prepotente a uma maioria desvalida. […] A causa 
principal consiste em ficar rente à maioria e às suas necessidades 
econômicas, culturais e políticas: pôr o povo no centro da história, como 
mola mestra da Nação. O que devemos fazer não é lutar pelo Povo. As 
nossas tarefas são de outro caliber: devemos colocar-nos a serviço do Povo 
brasileiro para que ele adquira, com maior rapidez e profundidade possíveis 
a consciência de si próprio e possa desencadear, por sua conta, a 
revolução nacional que instaure no Brasil uma nova ordem social 
democrática e um estado fundado na dominação efetiva da maioria 
(FERNANDES, 1977). 

 Nessa concepção o autor faz referência que a opção pelo 

desenvolvimentismo e o marco do não retorno não foi construído e, portanto, não 

altera nem o tecido estrutural do país, lembrando que é um dos países que 

apresenta um alto percentual de desigualdade social no mundo, com capital 

concentrado nas mãos de poucos, o que determina as grandes desigualdades 

sociais, miséria, com injusta partilha da riqueza socialmente produzida. 

 O governo Fernando Henrique, foi responsável pela efetiva inserção do país 

na política Neoliberal, época marcada pela privatização da nação e desapropriação 

do patrimônio público, consequentemente, a educação não sendo mais um direito 

social e subjetivo, mas um serviço mercantil.  

 Ainda, Segundo Frigotto o governo Lula também não contestou nem discutiu 

um projeto educacional antagônico, no conteúdo, no método e na forma. Sobre a 

questão, esclarece: 

[…] abandono do campo crítico na disputa pelo projeto educativo e o foco 
de atendimento da grande massa desorganizada e despolitizada ressultou 
naquilo que foi dominante na educação durante a década – a política da 
melhoria mediante as parcerias do público e privado (FRIGOTTO, 2011).  

 Nessa conjuntura, o que se manifesta em relação ao plano das políticas 

educacionais, da educação básica à pós-graduação, resume-se no seguinte: 

[…] as concepções e práticas educacionais vigentes na década de 1990 
definem dominantemente a primeira década do século XXI, afirmando as 
parcerias do público e privado, ampliando a dualidade estrutural da 
educação e penetrando, de forma ampla, mormente nas instituições 
educativas públicas […] (FRIGOTTO, 2011). 

 Nota-se assim, uma rápida expansão do ensino superior privado, recebedor 

de isenções fiscais e benefícios provindos do próprio governo. Enquanto o mesmo 

sistema público deteriorava-se a passos largos. No entanto, Frigotto (2011), enfatiza 

diferenças em relação à competência da esfera federal, descrevendo: 
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[…] a criação de mais quatorze novas Universidades Federais, a abertura 
de Concursos Públicos, a ampliação dos recursos de custeio e uma intense 
ampliação dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica, 
atualmente transformados em Instituto Federais de Ciência e Tecnologia 
(IFTs). Nesse âmbito foram criadas 214 novas escolas a eles vinculados e 
cerca de 500 mil matrículas) (FRIGOTTO, 2011).  

 Segundo o autor, o Estado age apenas em ações isoladas e palhativa, sem a 

organização de uma política pública organizada e voltada para a resolução do 

problema. Entretanto, mesmo que o autor indique estarmos tratando de ações 

isoladas, não podemos questionar a importância desse movimento, embora 

saibamos que ainda há muito a avançarmos, a educação dos níveis médio e 

superior no Brasil estão melhorando. Verificamos isso, através de reconhecimento 

internacional, como pode ser observado no próprio relatorio do Banco Mundial: 

Na última década, o Brasil foi, Segundo o Banco Mundial, o país que mais 
avançou em aumento de escolaridade e, Segundo dados da OCDE, o 
terceiro país que mais evoluiu em qualidade da educação básica. 
Superamos a China, no primeiro caso, e ficamos atrás apenas de Chile e 
Luxemburgo, no Segundo. Fruto de investimentos recordes em educação 
básica, é uma conquista que releva os avanços da Educação Superior, 
esenciais para manter o desenvolvimento educacional no país (HADDAD, 
2011).  

 Na continuidade, Frigotto (2011), faz referência à importância atribuída aos 

processos de avaliação, marcados pelo produtivismo e à sua filosofia mercantil, em 

nome da qual os processos pedagógicos são propagados e analisados mediante a 

pedagogia das competências. Nessa lógica, assegura que as concepções de 

educação centradas na pedagogia histórico-crítica, disputadas quando da definição 

do Plano Nacional de Educação e defendidas nas diferentes Conferências 

Nacionais, ficam arruinadas pela concepção mercantil. 

 Atualmente no Brasil, em contraponto ao que figura a fala do conferencista, 

as politicas de avaliação, especialmente o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, instituído pela Lei Federal nr 10.861, de 14 de abril de 2004, 

é defendida pelo governo com objetivo de assegurar o processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico de seus estudantes. 

 Nesse sentido, as instituições que não estão pautadas em rigorosos critérios 

de qualidade, ficam comprometidas, ganham ou perdem autonomia administrativo-

pedagogica em função dos resultados obtidos através do Sinaes, com possibilidade 

de seus processos seletivos forem suspensos e de serem descredenciadas. 
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 Segundo Frigotto (2011), em relação à universidade, mesmo não havendo 

alteração na tendência histórica de privatização, vê-se essa última década de forma 

positiva pelo fato do forte impulso em direção à criação de novas Universidades 

públicas. Justifica isso tendo em vista alguns mecanismos presentes no contexto 

educacional apoiados na ideia de que a esfera pública é ineficiente e por isso é 

preciso estabelecer parcerias entre o público e o privado.  Para ele, dessa forma, 

predominou a ideia de que, as instituições de ensino superior, por prioridade, 

precisam dar conta das demandas de mercado, fato que menospreza sua função 

social e cultural de caráter universal. Como refere-se à universidade operacional.  

 O autor Gaudêncio Frigotto faz um convite, em especial, para os desafios a 

serem enfrentados para reverter a lógica mercantil da universidade operacional. 

Alerta, que é preciso compromisso com a ideia de formação e que a docência 

precisa ser revalorizada, esteve e está com baixo prestígio visto que é sustentada na 

avaliação da produtividade. Ao mesmo tempo em que faz um balanço pouco 

otimista, convida a todos a buscar caminhos de superação como tarefa de cada um 

e coletiva, usando os erros já cometidos como reflexão da prática e definindo as 

lições para o presente e futuro. 

 Nessa breve exposição da política educacional brasileira, a partir dos anos 

1990, é concebível assegurar que foi uma reforma efetivada de caráter 

ideologicamete privado assumido na educação superior através de uma série de 

instrumentos legais e normativos, tendo como referência a LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nr 9.394, aprovada em 20/12/1996, subsídio legal 

em que o Estado assume um papel decisico no controle e na gestão das políticas 

educacionais. 

 A partir de 2004, durante o governo Lula, o MEC imprime um processo de 

revisão das políticas de regulação do sistema de ensino superior, quando são 

incorporadas novas medidas, sem alterar a base de orientação estabelecida no 

governo anterior. As medidas adotadas pelo governo destinam-se à ampliação do 

esqueleto legal voltado para a regulação do ensino superior, através da articulação 

entre instrumentos de planeja- mento, gestão e avaliação institucional. Com efeito, a 

principal medida adotada foi a implantação do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (Sinaes), a partir da Lei no 10.861/04. 
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 A Lei Sinaes acima referida estabelece como objetivo “assegurar a avaliação 

das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes” (art. 1º). Dentre as finalidades atribuídas ao Sinaes 

destacamos “a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta” (BRASIL, 2004). A partir das finalidades, observa-se a 

intenção do MEC em atribuir ao sistema de avaliação a responsabilidade sobre a 

regulação do sistema de ensino superior. 

 De acordo com o documento Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior (BRASIL, 2004), que visa sistematizar a concepção, princípios e 

dimensões postulados pelo Sinaes, uma das características fundamentais do novo 

sistema de avaliação consiste na centralidade da avaliação institucional no processo 

avaliativo. 

 Em relação aos roteiros para a avaliação institucional, dois aspectos são 

considerados principais, conforme define o §2º do artigo 3º da Lei no 10.861/04: a 

auto-avaliação e a avaliação externa in loco. A auto-avaliação consiste num 

“processo desenvolvido por membros internos e externos de uma dada comunidade 

acadêmica, visando promover a qualidade acadêmica. (BRASIL, 2004). Já a 

avaliação externa in loco representa um processo documental e a verificação, in 

loco, das condições acadêmicas, realizada por especialistas selecionados. 

 Na promoção da avaliação deverão ser assegurados, conforme estipula o art. 

2º da Lei no 10.861/04, o caráter público dos procedimentos, dados e resultados, 

bem como a ampla participação, por meio de representações, de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil. O artigo dessa Lei 

denota a intenção do governo em estabelecer um sistema de avaliação que 

incorpore a participação social, constituindo-se na base para a regulação. De outra 

parte, o documento Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação 

Superior afirma que “além da integração e articulação, é também central no Sinaes a 

participação” entendida como: 

[...] exigência ética que convoca a todos os membros da comunidade 
acadêmica de educação superior, das instâncias institucionais, de setores 
governamentais ou da sociedade a se envolverem nas ações avaliativas 
(BRASIL, 2004). 

 A participação social pretendida pelo Sinaes assenta-se sobre uma estrutura 
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composta pela Comisão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 

órgão colegiado de coordenação e supervisão (art. 6º Lei nº 10.861/04), e por 

Comissões Próprias de Avaliação (CPA), responsáveis por desenvolver a auto-

avalição no âmbito de cada IES (art. 11 da Lei nº 10.861/04). Essa estrutura prevê, 

ainda, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) como órgão responsável por realizar a avaliação externa das instituições, dos 

cursos e dos estudantes. 

 No que diz respeito à articulação das CPAs com o Conaes e sua participação 

no sistema de avaliação, o art. 11 da Lei nº 10.861/04 estabelece que cada IES 

deverá constituir sua comisão, responsável pela condução dos processos de auto-

avaliação, cujos resultados deverão ser sistematizados e encaminhados à Conaes 

sob forma de relatório. 

 Quanto à composição das CPAs, as IES deverão assegurar a “participação de 

todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada”. O 

artigo da Lei visa estabelecer, ainda, certo equilíbrio na composição ao indicar que 

não devem ser privilegiados na comissão quaisquer dos segmentos com maioria 

absoluta (Lei nº 10.861, art. 11 inciso I). Verifica-se expressamente a intenção em 

tornar o processo de avaliação e regulação das instituições de ensino superior com 

algum nível de participação social. 

 É importante destacar no cenário do sistema de avaliação das IES o Decreto nº 

5.773/06, à medida que este define as funções de regulação, supervisão e avaliação 

de IES. Quanto à articulação entre regulação e avaliação, o referido decreto 

estabelece em seu § 3º do art 1º que: 

A avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) constituiá referencial básico para os processos de 
regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria 
de sua qualidade (BRASIL, 2006). 

O processo de regulação, conforme estipula o artigo 10 do decreto acima 

referido, se dará por meio de atos autorizativos, compreendidos pelo 

credenciamento e recredenciamento de IES, bem como autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Nesse sentido, os 

referidos atos deverão ter deferimento condicionado à demonstração do 

funcionamento regular da instituição com base na avaliação do Sinaes. Ficam, 



33 
 

 

ainda, condicionados os pedidos de renovação de reconhecimento de curso à 

conclusão de cada ciclo avaliativo do Sinaes. 

 
1.3 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO GOVERNO DOS ANOS 2011-2016 

 

 A economista, filiada ao Partido dos Trabalhadores, manteve e ampliou os 

programas adotados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde 

comprometeu-se ao assumir a presidência em estender a oferta de universidades 

pelo país com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais. 

 É necessário destacar ainda em suas propostas de campanha, o 

compromisso com uma determinada formação, do treinamento para o trabalho 

simples, através de Programas como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC). No primeiro mandato de Dilma Rousseff esta foi 

uma importante forma de ampliação de matrículas e de transferência de recursos 

públicos para a iniciativa privada, em especial para o Sistema S (SENAI, SESI, 

SENAC, etc). No discurso de campanha e de posse, a presidenta prometeu triplicar 

o número de matrículas nesta modalidade. 

 Ainda no primeiro mandato do governo de Dilma Rousseff (2011-2014), 

verificou-se a continuidade do processo de expansão defendido a partir da 

interiorização das universidades federais mediante a organização multicampi. 

Sobre os avanços na àrea da educação, cabe mencionar: 

1 – Aprovação e sanção do Plano Nacional da Educação, que estabelece como 

meta 10% do PIB para gasto com educação ao longo de dez anos; 

2 – Reservou recursos do pré-sal para financiar a educação; 

3 – O Sistema de Seleção Unificado (SISU), que já conta com mais de um milhão de 

inscritos, permite que alunos do Acre, por exemplo, possam concorrer a vagas em 

universidade pública em qualquer unidade da federação; 

4 – O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já beneficiou 1,6 milhões de alunos 

e o Programa Universidade para Todos (ProUni) garantiram bolsas integrais ou 

parciais para 1,4 milhões de alunos; 



34 
 

 

5 – O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) forma 

anualmente milhões de estudantes e garante empregabilidade. Já matriculou mais 

de 7,5 milhões em cursos técnicos e de qualificação em mais de 400 áreas de 

conhecimento; 

6 – Para apoiar os municípios no atendimento à educação infantil, o Governo 

Federal contratou 8.294 creches e pré-escolas, das quais 2.056 foram concluídas, 

dentro do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 

a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Com todas as creches 

em funcionamento, cerca de 1,6 milhão de crianças serão atendidas em todo o País; 

7 – Foram criadas quatro novas universidades federais: Universidade Federal do 

Cariri (UFCA), no Ceará, Universidade Federal do Sul Sudeste do Pará (Unifesspa), 

Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) e a Universidade Federal do Sul da 

Bahia (Ufesba). Até 2018, as novas universidades atenderão mais de 38 mil 

estudantes em 145 cursos de graduação. Serão contratados 1.677 professores e 

2.156 técnicos administrativos, levando o ensino superior a cinco municípios do 

Pará, oito da Bahia e três do Ceará; 

8 – O Programa Ciência Sem Fronteiras já beneficiou 85 mil estudantes, que 

receberam bolsa para estudar em 40 países. Desse total, 1.540 bolsas de pós-

graduação foram concedidas para estrangeiros atuarem no Brasil como 

“pesquisador visitante” e “jovem talento”. A meta até o final do governo é conceder 

101 mil bolsas para estudantes e pesquisadores e, na segunda fase do Programa, 

mais de 100 mil bolsas serão concedidas (BRASIL.MEC.INEP). 

 Considera-se que esses financiamentos estudantis possibilitam o acesso e 

permanência à educação superior de milhares de brasileiros, tornando-se 

incentivador pois apresentam juros baixos, prazos de carência e amortização em 

relação mercado.  

As políticas do governo Luis Inácio Lula da Silva e do governo Dilma Rousseff 

para a educação superior, apresentaram a perspectiva da equidade social articulada 

à concepção de desenvolvimento econômico e social, de capacitação de mão de 

obra e da elevação da empregabilidade da população, ao privilegiar a construção de 

campi de instituições federais de educação superior no interior do país, bem como a 

ampliação do acesso às Instituições privadas no país. 
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Paralelo a esse panorama pode-se afirmar que o acordo político social com a 

educação pressupõe definir projetos para mobilizar o melhoramento do sistema 

educacional relacionados a formação dos docentes, bem como, de programas 

acadêmico. 

A qualidade do ensino superior está relacionada à capacidade de o 
professor socializar o conhecimento que ele próprio construiu por meio de 
suas atividades de pesquisa e de orientar seus alunos a dar tratamento 
teórico, pesquisar e apresentar soluções práticas a problemas concretos da 
sociedade (VOLPATO; RIBEIRO, 2012). 

 Demo (1994) entende que a prática da qualidade se refere à competência 

inovadora e humanizadora (um sujeito histórico formalmente preparado). Esse autor 

afirma que: “uma vez definido o que se entende por qualidade, sua relação com 

educação, sobretudo os conceitos de qualidade, formal e política, torna-se mais 

acessível o desafio de impor aos processos educativos e qualidade desejável”. 

 Torna-se explícito, que em 2011, Dilma Rousseff, primeira mulher a assumir 

presidência da república, do prosseguimento a forma de governo de Lula, investindo 

em políticas assistencialistas e em programas que visam à manutenção dos 

resultados obtidos desde 2003, sem rompimentos, com apenas transformações 

dentro da ordem. Uma das grandes frentes de investimento do governo Dilma é o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

estabelecido pela Lei 12.513/2011, que pretende a ampliação da oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica por intermédio de programas, projetos e ações 

de assistência técnica financeira. 

 Em cem dias de governo, o político, advogado, professor universitário e 

escritor brasileiro, atual presidente da República Federativa do Brasil após a 

destituição da titular, Dilma Rousseff, indica recuo da educação a patamares do 

século passado. Conquistas estão ameaçadas com cortes nas universidades 

federais e suspensão de bolsas para alunos nas instituições privadas. 

 Em poucos dias no comando, o governo interino de Michel Temer, anunciou 

cortar até 45% dos recursos previstos para investimentos na educação no próximo 

ano em comparação com o orçamento de 2016. As verbas para custeio devem cair 

20%.  

 Segundo Soraya Smailli, reitora da Unifesp, “Se os parâmetros de corte 

continuarem, a universidade estará inviabilizada. Temos de ir aos ministérios, ao 
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Parlamento, para reverter esse cenário”. Como exemplo ela relatou a existência de 

obras paralisadas na ampliaçãoo de ambulatórios do Hospital São Paulo, vinculado 

à universidade, que atende à população da capital e de diversas cidades do interior. 

 De acordo com o reitor do Instituto Federal de São Paulo, “se a situação 

perdurar, em dois anos vamos ter de cortar vagas”, mais da metade dos alunos são 

cotistas e dependem de assistência estudantil. Resultando em evasão escolar. 

 Na continuidade, em maio, o presidente interino e seu ministro da Educação, 

Mendonça Filho, anunciaram a suspensão de novas vagas para o programa de 

financiamento Fies, o programa Universidade para Todos ProUni e também para o 

programa nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. Houve 

também cortes nas bolsas para pesquisa na pós-graduação e alterações no 

programa Ciência sem Fronteiras. 

Para o professor Ariovaldo de Camargo, diretor do Sindicato dos Professores 

do Ensino Oficial no Estado de São Paulo, a principal ameaça é que o Sistema 

Nacional de Educação não venha a ser aprovado. “Sem ele, as metas que os 

movimentos sociais conseguiram construir para o Plano Nacional de Educação 

serão letras mortas. E se não houver esses recursos novos colocados no PNE, que 

tem a ver com royalties do petróleo, não vamos sair da situação que estamos hoje“, 

disse. 

 Segundo professor Ariovaldo de Camargo, “O túnel para o atraso” que Temer 

propõe não se limita às novas vinculações que prosseguem no Senado, que passará 

a ter índices menores, mas sim, acabar com a estabilidade de percentual para 

financiamento da educação, bem como em outros setores afins. “Com modificações 

previstas em legislação, União, governadores e prefeitos deixarão de ter um 

percentual mínimo obrigatório para investir. Vão investir quanto quiserem. Vai nos 

restar brigar ainda mais. 

 

1.4 A REALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 Dados recentes indicam que sobre a educação superior no país vivemos num 

momento histórico, no qual temos que enfrentar com a dualidade nesta etapa 
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educacional, de um lado o grande investimento financeiro nesta fase da educação, o 

que não podemos tratar como um problema e de outro, a expansão ainda que pouco 

convincente e democratizada do ensino superior. 

 No Brasil, consideramos que o ensino superior principiou sua organização de 

forma mais sistemática a partir de 1934 com a fundação da Universidade de São 

Paulo. Fato esse que retrata uma condição histórica recente no cenário educacional. 

O pós-guerra foi o período em que o país se colocou numa condição de maior 

expansão no sistema de educação contemplando ensino básico e superior. 

 Na última década, é possível afirmar que o sistema de educação no país se 

expandiu e diversificou, apresentando um rápido processo de expansão quantitativa 

de instituições que ocasionou o aumento de alunos e professores. Cunha (2004), ao 

analisar os dados de expansão, assevera que o aumento exacerbado não foi 

acompanhado de uma formação para os professores que pudesse sustentar as 

tarefas docentes, diante de mudanças profundas. Argumenta ainda que essa falta de 

mecanismos de formação permanente de professores das universidades causa 

estranhamento. “[…] num período em que as mudanças no conhecimento têm sido 

rápidas e profundas. Causa espécie que o grau superior é o único (sic) para o qual 

não há previsão legal de formação específica para o magistério” (CUNHA, 2004). 

Fica claro, que o desenvolvimento do trabalho docente na Educação Superior é 

fragilizado, sem qualificação adequada para atender às novas exigências de 

mercado. 

 Segundo Pimenta e Anastasiou (2008), as quais, ao apresentar dados da 

UNESC/Cresalc (1996) revelam que, há quatro décadas, aproximadamente nos 

anos de 1950, tínhamos 25.000 professores atuando no Ensino Superior. No 

entanto, as pesquisas mostram que, no final da década de 1990, tínhamos um 

percentual de um milhão de professores na mesma atuação. Com isso podemos 

dizer, que muitos passaram a ser professores sem a formação mínima necessária 

para o bom desempenho profissional. 

 Nessa perspectiva, uma ferramenta interessante para a melhoria na 

qualidade da educação e a democratização do ensino superior no país, com iguais 

oportunidades é o comprometimento dos professores e gestores em seus projetos 
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acadêmicos e culturais bem executados, com processo de avaliação onde se possa 

criar um referencial futuro, com base nas mudanças que precisem ser feitas. 

 No cenário escolar, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, criado pela Lei nr 10.861 constituído por três components: a avaliação das 

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, novos requisites foram 

estabelecidos às instituições, docentes e demais colaboradores. O processo de 

avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição e corpo 

docente. Processo esse, considerado como objeto que tende a causar a qualificação 

docente tendo em vista os instrumentos que integram essa avaliação institucional 

(BRASIL, 2012). Nessa perspectiva, cito:  

Este sistema de avaliação termina por criar uma cultura comum. Apesar das 
tradições diferenciadas de cada curso, a cultura universitária torna-se 
homogênea quando se observa a rotina dos professores universitários. 
Estes passam a estar, cada vez mais, envolvidos no desenvolvimento e na 
supervisão de diferentes pesquisas, na publicação de artigos, na 
participação em comitês científicos, congressos e conferências, no 
conhecimento atualizado de sua área de atuação, o que significa estar em 
dia com aspectos explícitos e ocultos de seu campo (SANTOS, 2004). 

 Segundo Cunha (2005) “[…] a comunidade docente, submetida aos 

processos de avaliação oficiais, começa a redimensionar, por força das 

circunstâncias, o sentido de sua profissionalidade”. Após esse exame, é possível 

ressaltar positivamente os ímpactos que essa avaliação teve sobre o sistema de 

educação brasileiro, exigindo dos professores qualificação, produção, envolvimento 

com atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como, reflexão constante da 

sua prática docente. 

As transformações da universidade, resultantes das pressões impostas 
pelas políticas mundiais, à premência de soluções alternativas para o 
ensino superior e o mercado têm-se constituído em condicionantes para que 
alguns docentes repensem as funções que lhe são atribuídas bem como o 
seu fazer profissional, pois espera-se que tanto a instituição como o docente 
sejam produtores de conhecimento no seu campo de estudo (ZANCHET; 
CUNHA; SOUSA, 2009). 

Nessa concepção de pedagogia universitária, a prática pedagógica não é 

reduzida à questão didática ou às metodologias de estudar e de aprender, mas 

articulada a uma educação como prática social e ao conhecimento como produção 

histórico e cultural, datado e situado, em uma relação dialética e tensionada entre 
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prática-teoria-prática, conteúdo-forma, sujeitos-saberes-experiências e perspectivas 

interdisciplinares (FERNANDES, 1999). 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

2 A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Entre muitos temas importantes, relativos aos processos educativos, 

encontramos a questão da formação professional superior. O cenário atual exige 

transformações e mudanças em todas as esferas da sociedade. Frente a essa 

realidade, as instituições de Ensino Superior encontram vários desafios, 

estruturados, essencialmente, nas alterações políticas, econômicas, sociais e 

culturais que levam a mudanças significativas de ordem pessoal e coletiva. Em 

verdade, hoje vivemos o auge da chamada “sociedade da informação”, onde 

falamos sobre o avanço vertiginoso da tecnologia de ponta e do fluxo de informação 

pela comunicação. Nesse contexto, o país vê-se no compromisso a repensar e 

implementar uma política pública de ensino que democratize, sistematicamente, a 

cidadania e o acesso a tecnologia, uma interface necessária à luz de novas 

configurações sociais e dos ambientes educativos. 

 Nessa perspectiva, pensar a docência no Ensino Superior requer reflexão 

sobre o processo de formação de docentes universitários, levando em consideração 

seus aspectos teóricos e práticos, buscando o entendimento de como nos formamos 

docentes e quais saberes se faz necessário para estruturarmos uma docência 

pertinente, que atenda aos desafios de uma formação pedagógica atualizada, 

científica e qualificada, capaz de favorecer o bem estar e o desenvolvimento geral 

de nossos alunos em suas dimensões sociais, de equilíbrio pessoal e cognitivo. 

 Sabe-se que, aqui no Brasil, nos anos 90, houve um início de discussões em 

relação à formação docente, saberes e práticas docentes uma importante reforma 

na educação de ensino superior no Brasil. Nóvoa (1997), Pimenta (2006) 

defenderam e expressaram seus pontos de vista, entre eles Tardif. Nesse contexto 

Tardif afirma: 

 O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com 
outras pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é 
exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra 
a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede de interações 
com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 
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determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, valores, 
sentimentos, atitudes, que são possíveis de interpretação e decisão 
(TARDIF, 2011). 

Sabemos que a profissão docente é a profissão central do sistema educativo. 

No entanto, muitos cursos de formação específicos para esses profissionais deixam 

a desejar. Percebe-se nos acadêmicos ao concluir todos os components curriculares 

necessaries para concluir tal curso, um docente angustiado e muitas vezes 

despreparado ao enfrentar uma sala de aula com todas as diversidades hoje 

existentes. 

Desse ponto de vista, pode-se dizer que as ações vividas enquanto alunos 

refletem na ação docente de professores que não tiveram a oportunidade de dar um 

novo sentido para seus conceitos e assim continuar na mesmice, repassando aos 

seus alunos uma bagagem pessoal, pois antes de ser professor somos seres 

humanos. 

Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. A 
formação professional do professor deve abster-se da concepção de mero 
reprodutor do conhecimento e monitor de programas pré-estabelecidos, 
devendo estender-se as análises das práticas pedagógicas, didáticas e 
docentes tornando-se necessário o seu trabalho enquanto mediação nos 
processos constitutivos da cidadania dos alunos, sempre contextualizando a 
aprendizagem com a realidade social, tornando o saber uma prática 
contínua de experiências adquiridas ao longo da vivencia cultural, 
socialmente acumulada com os conhecimentos e técnicas específicas 
(FREIRE, 1996). 

 Quando falamos de docentes e alunos, seres sociais que somos, revelamos a 

necessidade e importância do convívio para construção da nossa própria identidade 

e interação com o mundo que nos rodeia. No espaço acadêmico das instituições de 

ensino asseguramos o valor dessa interação.  

Sem dúvida, o professor além de ser educador e transmissor de 

conhecimento, tem importância fundamental no processo ensino-aprendizagem 

devendo atuar, ao mesmo tempo, como mediador. O trabalho docente contribui, 

essencialmente, ao processo de humanização do aluno, enquanto ser social e 

pensante que é, com condições de fazer ligações da realidade com saberes 

científicos, num contínuo processo de construção e transformação. O professor deve 

se posicionar como ponte entre o aluno e o conhecimento para que, dessa forma, o 

aluno aprenda a “pensar” e a questionar por si mesmo e não mais receba 

passivamente as informações como se fosse um depósito do educador. 
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2.1 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR E AS CONCEPÇÕES DO “SABER” 

 

 Quando falamos em formação docente, falamos de um processo vinculado à 

formação dos professores. É, portanto, um período articulado ao desenvolvimento 

profissional docente, vinculado tanto na formação inicial como na formação 

continuada, pois está relacionado necessariamente ao crescimento, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento desse profissional da educação. Investigar os 

desafios da profissionalidade docente: aqui entendida como aquilo que “é específico 

na ação docente”, isto é, conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 

atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor, pressupõe 

refletir em torno da formação como condição para conhecer o papel desse processo 

educativo na construção de conhecimentos dos professores e sua identificação com 

a profissão. 

Até bem pouco tempo, tanto a formação como a seleção focavam quase 

exclusivamente o conhecimento que o professor deveria possuir acerca de sua 

disciplina, mesmo assim, esse domínio era parcialmente explorado, ou seja, as 

diferentes visões e concepções acerca da disciplina, suas perspectivas histórico-

epistemológicas de organização e sistematização de ideias e conceitos não eram 

problematizadas ou exploradas (Shulman, 1986; Fiorentini, 1994 apud Fiorentini et 

al., 2001). 

A formação de professores tem sido objeto de estudos de inúmeros 

investigadores da área de educação e, em geral, tem revelado muitas fragilidades e 

insatisfações, quer no âmbito das políticas de formação, quer na atuação dos 

professores das instituições formadoras. Tanto no Brasil como em outros países, as 

exigências para a formação de professores têm vínculo com as expectativas da 

sociedade contemporânea; entretanto, as concepções dessa formação pouco têm 

avançado para atender a esses anseios. “As exigências atribuídas à instituição 

escolar e aos profissionais que nela trabalham têm acompanhado os discursos 

sociais e políticos que reconhecem a sua importância na procura da concretização 

da igualdade de oportunidades de sucesso para todos os que a frequentam e a 

quem ela se destina” (ALMEIDA; LEITE; SANTIAGO, 2013). 
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Tiveram início nos anos 90, as políticas educativas e de formação no Brasil, 

em especial o foco nos saberes pedagógicos e epistemológicos relativos ao 

conteúdo escolar a ser ensinado e aprendido, marcadas pelo contexto da 

globalização e despontam um cenário em que as relações de mercado e a 

competitividade apoiada pelas novas tecnologias colocaram as metas da educação 

nas exigências do contexto global, visando atender as demandas de mercado. 

Tais reformas, todavia, trazem em seu bojo uma nova política educacional, 

introduzindo significativas mudanças em muitas das concepções e fundamentos que 

direcionavam, até então, a educação e a formação docente. Essas mudanças 

alcançam também a proposta que vinha sendo construída pelo movimento dos 

educadores a partir de estudos e pesquisas desenvolvidas nas instituições 

formadoras desde a década de 80: concepção e local próprio para a sua 

concretização, os princípios de organização curricular; que passam a ter como 

centralidade o desenvolvimento de competências e outras concepções como gestão 

democrática, prática educativa que, no contexto dos atuais textos legais que 

regulamentam a educação no país, passam a ter outros significados e conotações. 

Nessa lógica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores de Educação Básica (BRASIL, 2002) instituídas pelo Conselho Nacional 

de Educação, no Brasil, definiram que os cursos de formação de professores 

tivessem uma estrutura que atendesse às características contemporâneas da 

atividade profissional docente, assegurando, além de uma formação específica em 

determinada área do conhecimento e a formação pedagógica para a docência, o 

“compromisso com o sucesso da aprendizagem dos seus alunos; o respeito à 

diversidade dos estudantes; o desenvolvimento de práticas investigativas voltadas 

ao bom ensino; a capacidade de assumir tarefas que extrapolam a sala de aula”.  

(SCHEIBE, 2011). Assim, essa estrutura propôs que a aprendizagem profissional 

ocorresse de forma integrada, articulando a aprendizagem dos conteúdos 

específicos de diferentes áreas do conhecimento com os conteúdos pedagógicos 

necessários aos professores, bem como a necessidade de uma carga horária 

mínima para a aprendizagem da prática profissional necessária para a formação do 

futuro docente. 

Cabe ressaltar que os cursos de licenciatura no Brasil estão em permanente 

análise do seu propósito em função de inúmeros questionamentos que cercam a sua 
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intencionalidade e efetividade. A relação entre teoria e prática tem sido alvo de 

estudos e busca por uma formação menos fragmentada e mais vinculada à reflexão 

e análise da prática docente, considerada referência no processo formativo 

(MASSABNI, 2011). 

A formação pode ser entendida com uma função social de transmissão de 

saberes, de saber-fazer ou de saber-ser, que se desempenha em benefício do 

sistema socioeconômico, ou da cultura dominante. A formação pode igualmente ser 

entendida como um processo de aperfeiçoamento e de estruturação da pessoa, e 

efetua-se com o duplo efeito de uma maturação interna de possibilidades de 

aprendizagem e experiências do sujeito (GARCIA, 1999). 

Consideramos a formação de professores como a preparação e 
emancipação professional do docente para realizar crítica, reflexiva e 
eficazmente um estilo de ensino que promova uma aprendizagem 
significativa nos alunos e consiga um pensamento-ação inovador, 
trabalhando em equipe com os colegas para desenvolver um projeto 
educativo comum (MEDINA; DOMINGUES apud GARCIA, 1999). 

Percebe-se que a formação docente envolve toda uma dinâmica no ambiente 

acadêmico e possibilita aos profissionais o aprender da profissão. Parte do 

envolvimento ao mesmo tempo individual e coletivo que prepara os professores para 

delinearem seus caminhos institucionais, a fim de construir aprendizagens pelo 

processo de ensinar crítico-reflexivo, capazes de atender as demandas 

contemporâneas que recaem nas instituições de ensino superior. 

Um dos autores que trazemos para iniciar a discussão sobre as concepções 

de saber, é Bombassaro (1992). O autor nos mostra que a palavra “saber” pode ser 

usada em diversos contextos e de diversos modos. Para Platão, “saber” denota uma 

opinião verdadeira acompanhada de uma explicação e de um pensamento fundado 

(episteme), enquanto para Kant, é um ter por verdadeiro suficiente, tanto subjetivo 

como objetivamente. 

Bombassaro (1992) registra dois modos possíveis de interpretação do uso da 

expressão “saber”.  O primeiro está ligado à crença, já que saber implica em crer. 

Neste caso, “saber” que significa “crer em”. Este sentido, revela uma forma 

“proposicional”, pois o conteúdo “é sempre expresso por uma proposição, que pode 

ser verdadeira ou falsa”, mas que indica uma crença pessoal em algo (que está 

sendo afirmado). O outro modo de interpretação do “saber”, está relacionado ao 
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“poder”. Neste caso, dizer que “se sabe” equivale a dizer que “se pode”. 

Bombassaro (1992) assinala que, no primeiro caso, o “saber/crer” está ligado a uma 

dimensão prática enquanto que no segundo, o “saber/poder” está ligado à habilidade 

e à disposição. 

Assim, segundo Bombassaro (1992) a noção de saber indica: “ser capaz de, 

“compreender”, “dominar uma técnica”, “poder manusear”, “poder compreender”, 

remetendo-o ao mundo prático que além de ser condição de possibilidade de 

qualquer noção é, também, o lugar efetivo onde a noção pode ser produzida. 

Uma segunda concepção de “saber” pode ser encontrada em Furió (1994) 

que do ponto de vista filosófico, assinala que os saberes ou conhecimentos podem 

ser classificados em três grupos: 

✓ conhecimento declarativo – também chamado descritivo ou factual, 

por meio do qual sabemos expressar em forma de proposições o que 

acontece ou o que pensamos sobre um determinado conceito. Este 

tipo de saber ou conhecimento, procura responder ao que é, o que 

acontece, de forma descritiva; 

✓ conhecimento processual ou procedimental – relativo às habilidades 

ou destrezas que dominamos e que, em geral, se demonstram por 

meio da ação de um saber-fazer. Este tipo de conhecimento se 

manifesta quando se responde ao como se faz uma coisa e, em geral, 

se pode demonstrar fazendo-a. Existe também quando se expressam 

os argumentos de uma resposta em forma proposicional; 

✓ conhecimento explicativo – que leva ou implica no domínio de teorias 

(compreendidas como construções dinâmicas de hipóteses 

entrelaçadas) que dão significado e profundeza aos dois tipos de 

conhecimentos anteriores e se caracteriza por seu poder predicativo. 

Este tipo de conhecimento responde ao porquê dos fatos, conceitos, 

etc, e pode ser considerado um pensamento causal. 

Tratando-se do mesmo tema, Gauthier et al (1998) afirmam que a noção de 

“saber” foi definida a partir de três concepções diferentes que se referem a um lugar 

particular: a subjetividade, o juízo e a argumentação. Assim, o “saber” originário na 

subjetividade é todo tipo de certeza subjetiva produzida pelo pensamento racional, 
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que se opõe à dúvida, ao erro e à imaginação e se diferencia, igualmente, dos 

outros tipos de certeza, como a fé e as ideias preconcebidas. Nesse sentido, “saber” 

é deter uma certeza subjetiva racional; é o fruto de um diálogo interior marcado pela 

racionalidade. 

A concepção que associa o “saber” ao juízo, mostra que o “saber” é um juízo 

verdadeiro que não é fruto de uma intuição nem de uma representação subjetiva, 

mas é a consequência de uma atividade intelectual, presente nos discursos que 

apresentam um juízo verdadeiro sobre um objeto, um fenômeno. O “saber” se 

encontra unicamente nos juízos de fato. 

Outra concepção considera a argumentação como lugar do “saber”, definido 

como a atividade discursiva por meio da qual o sujeito tenta validar uma proposição 

ou uma ação, geralmente, por meio da lógica, da dialética ou da retórica. Por essa 

ótica, “saber” alguma coisa não se reduz à simples atividade do juízo verdadeiro, 

mas, necessariamente, implica a capacidade de apresentar as razões dessa 

pretensa verdade do juízo. Segundo os autores, esta concepção ultrapassa o 

terreno da subjetividade para alcançar o da intersubjetividade; ultrapassa o terreno 

da relação de correspondência com o real para atingir a relação com o outro. 

Segundo este aspecto, o “saber” se encontra também no discurso normativo, pois 

pode-se argumentar sobre a sua validade. 

Considerando a noção de “saber” como habilidade/disposição, expressa por 

Bombassaro (1992), chegamos à noção de saberes docentes ou saberes dos 

professores. Portanto, iremos no próximo item discutir a seguinte questão: quais são 

os saberes necessários à prática do professor? 

 

2.2 OS SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DO PROFESSOR 

 

Entendemos que o professor é um profissional que detém saberes de 

variados matizes sobre a educação, é aquele profissional encarregado de dar aulas 

de diversas matérias englobadas no ensino superior, médio, fundamental, técnico, 

pós-graduação, profissionalizante e extracurricular. Além de tirar as possíveis 

dúvidas que seus alunos possam vir a ter, o papel do professor consiste em passar 

informações, incentivar o raciocínio e aguçar a curiosidade das pessoas às quais 
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deve ensinar. Por isso, o ‘saber profissional’ que orienta a atividade do professor 

insere-se na multiplicidade própria do trabalho dos profissionais que atuam em 

diferentes situações e que, portanto, precisam agir de forma diferenciada, 

mobilizando diferentes teorias, metodologias, habilidades.  

Dessa forma, o “saber profissional” dos professores é constituído não por um 

“saber específico”, mas por vários “saberes” de diferentes matizes, de diferentes 

origens, aí incluídos, também, pelo “saber-fazer” e o saber da experiência. 

Esta pluridimensionalidade do “saber profissional” dos professores é 

referendada por Tardif e Gauthier (1996), para quem “o saber docente é um saber 

composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos em 

contextos institucionais e profissionais variados”.  

Nota-se aí uma nova sistematização da pedagogia e do trabalho do professor, 

que vai muito além das atividades pedagógicas desenvolvidas diariamente em salas 

de aulas. Trata-se do professor gestor, conhecedor do conteúdo, de seus alunos, do 

seu espaço, da realidade aonde está inserido e o que fazer com que seu 

conhecimento ultrapasse uma boa aula. 

Nesta ótica, Tardif, Lessard e Lahaye (1992) nos mostram que “a relação dos 

docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos 

conhecimentos já constituídos, pois sua prática integra diferentes saberes, com os 

quais o corpo docente mantém diferentes relações”. Assim, afirmam os autores, para 

dar conta dos objetivos traçados, os professores comumente utilizam: os saberes 

das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da formação profissional e os 

saberes da experiência.  

Desse modo, essa mescla de saberes, para Tardif, Lessard e Lahaye (1991) 

constitui, possivelmente, o que é necessário saber para ensinar. 

Partindo do pressuposto dos saberes dos professores, Pimenta (1999) ao 

tratar da formação dos professores, faz referência sobre o que entendemos por 

construir a identidade profissional, afirmando que essa identidade não é um dado 

imutável, nem externo que possa ser adquirido, mas é um processo de construção. 

Sobretudo, que a profissão de professor, como as demais, emerge em dado 

contexto e momentos históricos, como resposta às necessidades que estão postas 

pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. 
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É o caso da profissão de professor, ela não desaparece, mas se transforma, o 

profissional docente se reinventa, adquirindo novas características para 

responderem a novas demandas da sociedade. Com caráter dinâmica da profissão 

docente como prática social. 

Para Pimenta (1999), a mobilização dos “saberes dos professores”, referidos 

por ela como “saberes da docência” , é um passo importante para mediar o processo 

de construção da identidade profissional dos professores. Sob este aspecto, indica 

que esses saberes são constituídos por três categorias: os saberes da experiência, 

os saberes do conhecimento – referidos os da formação específica (matemática, 

história, artes, etc) e, os saberes pedagógicos, aqui entendidos como os que 

viabilizam a ação do “ensinar”. Neste sentido, para a autora, as três categorias 

identificam o que é necessário para ensinar. 

A autora incorpora ao que denomina “saberes do conhecimento” os saberes 

disciplinares e curriculares identificados por Tardif, Lessard e Lahaye (1991) e dá 

uma conotação especial aos “saberes da experiência” destacando dois níveis: os 

saberes das experiências dos alunos – futuros professores, construídos durante a 

vida escolar e os saberes da experiência produzidos pelos professores no trabalho 

pedagógico cotidiano. Por outro lado, enfatiza que há necessidade de se começar a 

tomar a prática dos formados como ponto de partida (e de chegada) e de se 

reinventar os saberes pedagógicos, a partir da prática social de ensinar, para 

superar esta tradicional fragmentação dos saberes da docência categorizados. 

Gauthier et al (1998), Tardif, Lessard e Lahaye (1991) que vivenciam uma 

outra realidade educacional/escolar, têm apresentado uma significativa produção no 

campo dos saberes dos professores. Partindo da afirmação de que o ensino é um 

ofício universal, portador de uma longa história e com origem que remonta à Grécia 

antiga, Gauthier et al (1998) sustentam que este ofício ainda mantém em nossos 

dias, um papel fundamental para as sociedades humanas. Entretanto, apesar desta 

longetividade do ofício de ensinar, “mal conseguimos identificar os atos do professor 

que, na sala de aula, têm influência concreta sobre a aprendizagem dos alunos, e 

estamos apenas começando a compreender como se dá a interação entre educador 

e educandos” (GAUTHIER et al, 1998). 

De acordo com os autores, há muita dificuldade em se definir a natureza do 
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ensino e o que é pertinente saber para ensinar, pois a falta de pesquisas que 

revelem o cotidiano das salas de aulas não permite que se identifiquem “o que 

acontece quando o professor ensina e o que ele faz exatamente para instruir e 

educar as crianças” (GAUTHIER et al, 1998).  

No entanto, essas pesquisas são importantes, pois revelam que os 

professores utilizam um vasto repertório de conhecimentos próprios ao ensino, e que 

o conhecimento desse repertório é essencial para que se possa elaborar uma 

posição sobre o trabalho que os professores desenvolvem na sala de aula. O 

conhecimento desse repertório, segundo autores, poderá contribuir para minimizar o 

impacto de certas ideias preconcebidas sobre o ofício de ensinar, as quais 

“prejudicam o processo de profissionalização do ensino, impedindo o desabrochar 

de um saber desse ofício sobre si mesmo” (GAUTHIER et al, 1998). 

Segundo os autores, existem seis categorias de “saberes dos professores”: os 

saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes das ciências da educação, 

os saberes da tradição pedagógica, os saberes experienciais e os saberes da ação 

pedagógica. Esses saberes necessários ao ensino, formariam uma espécie de 

reservatório no qual o professor se abasteceria para responder às exigencias 

específicas de sua situação concreta de ensino. 

Dessa forma, Pimenta (2009), resgata a importância de considerar a 

formação própria do professor, num processo de auto-formação e de reelaboração 

dos saberes iniciais em confronto com sua prática vivenciada, haja vista que é neste 

processo que os professores constituem seus saberes como prática, refletindo na e 

sobre esta prática. 

Tardif, Lessard & Lahaye (1991) também apontam os diferentes saberes em 

que os professores se apoiam em suas atividades profissionais: o saber curricular, 

proveniente dos programas e dos manuais escolares, o saber disciplinar, que 

constitui o conteúdo das matérias ensinadas na escola; o saber da formação 

profissional, adquirido por ocasião da formação inicial ou contínua; o saber 

experiencial, oriundo da prática da profissão, e, ainda, o saber cultural herdado de 

sua trajetória de vida e de sua pertença a uma cultura particular, que eles partilham 

em maior ou menor grau com os alunos (TARDIF, 2002). 
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Para Saviani (1996), ao se referir a esses saberes que configuram o trabalho 

do educador – noção que para o autor ultrapassa a de professor, visto que “o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”, constitui o trabalho 

educativo que é próprio do educador, afirma que sendo o processo educativo um 

fenômeno complexo, os saberes nele envolvidos também o são. Para tal, Saviani, 

identifica cinco categorias de ‘saberes’: o saber atitudinal, o saber crítico-contextual, 

os saberes específicos, o saber pedagógico e o saber didático-curricular, 

entendendo que são esses os saberes que todo educador deve dominar e que, 

portanto, devem integrar o seu processo de formação. 

O ponto em comum relativo às formas que se constituem e se expressam os 

saberes apontados por Saviani, manifestam-se na diferença entre os radicais gregos 

“sofia” e “episteme”. O primeiro significa a sabedoria fundada numa longa 

experiência de vida; já o segundo, significa ciência, ou melhor, o conhecimento 

metódico e sistematizado. Assim,  

no “saber atitudinal” tende a predominar a experiência prática e nos casos 
dos “saberes específicos” e do “saber pedagógico” prevalecem os processos 
sistemáticos, ficando em posição intermediária os saberes “crítico-contextual” 
e “didático-curricular”, é certo que a forma “episteme” marca também o saber 
atitudinal assim como a forma “sofia” não está ausente do modo como o 
educador apreende os saberes específicos do saber pedagógico (SAVIANI, 
1996). 

 Saviani (1996) afirma o fato de que o educador é aquele que educa, o qual, 

consequentemente, precisa saber educar, precisa aprender, precisa ser domado, 

precisa ser educado para ser educador, precisa dominar os saberes implicados na 

ação de educar. O autor afirma que se invertem os termos da questão: “em lugar de 

os saberes determinarem a formação do educador, é a educação que determina os 

saberes que entram na formação do educador”. 

O saber docente, deve ser considerado sob a ótica de que o professor precisa 

ter uma visão de mundo, uma concepção de educação, de ensino, e que essas 

concepções determinem os tipos de saberes que deverão ser utilizados nas diversas 

situações fora ou dentro dos ambientes educacionais. 

Assim sendo, todas as relações de cooperação, consenso, conflito, pressão, 

normas e regras são produtos de um processo interativo. Tal processo inicia-se e se 

mantém a partir do momento em que os sujeitos do grupo social se confrontam e 
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trocam conhecimentos, emoções, expectativas e objetivos, criando um sentimento 

de “nós” coletivo. É esta relação que permite o desenvolvimento do saber e de toda 

essa racionalidade que se empenha em distinguir o verdadeiro do falso e a 

necessidade de observar a própria conduta e formular juízos sobre os atos 

passados, presentes e as intenções futuras. 

 

2.3 OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

  

Os desafios da docência no ensino superior são crescentes nas últimas décadas. A 

velocidade de transformação do mundo obriga o repensar também na forma de 

ensinar. Temos historicamente a ideia de que o domínio do conhecimento especifico 

aliado com a excelência em pesquisa garantiriam uma formação exitosa. No no 

entanto, a prática em exercício nas universidades ao priorizarem a excelência na 

pesquisa e o domínio do conteúdo específico para a atuação docente marca, de 

certa forma, uma negação ou, pelo menos, a desvalorização dos processos de 

pensamento necessários ao planejamento e a ação docente para esse nível de 

ensino (POWACZUK, 2012). 

 O desafio é analisar e refletir sobre qual a formação de que necessita o 

docente do ensino superior para aprender a ensinar e construir a identidade 

profissional, e nessa ação, quais seriam as bases de conhecimento para o ensino e 

teorias fundamentais que precisam estar integradas e implícitas nesse processo. 

 A tarefa para formar professores, referenciado pelas políticas públicas, no 

Brasil, é da universidade, assim expressa na LBD, em seu artigo 66: A preparação 

para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Dessa forma, os cursos de 

pós-graduação stricto sensu, desde a sua criação na década de 1960, representam 

legalmente o lugar da formação do professor do ensino superior. 

 O processo de ensino e de aprendizagem, para Pimenta e Anastasiou (2002), 

não estão presentes na maioria dos profissionais dessa área, que pensam apenas 

na parte teórica específica, embora seja bastante presente a experiência desses 

professores em suas cadeiras. Tal crítica é confirmada por Isaia (2003/2007), onde 

afirma que apesar da responsabilidade dos professores em formar futuros 
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profissionais, sua formação para docência tem sido pouco valorizada na maioria das 

IES (Instituição de Ensino), bem como pelas políticas voltadas ao ensino superior. 

 Isaia (2003/2007), destaca que os cursos de licenciatura preparam 

professores para a Educação Básica, enquanto bacharelados, se debruça no ensino 

de distintas profissões, não sendo foco de nenhuma dessas formações o magistério 

superior. A autora ainda destaca que em nível de pós-graduação, as disciplinas para 

o magistério superior aparecem de forma esparsa, tendo recentemente algumas 

iniciativas isoladas para contemplar a preparação para a docência superior. 

 Segundo Cunha (2006, 2010), este processo está alicerçado em construtos 

históricos que projetam a docência com base quase exclusiva no domínio do 

conhecimento, pois  

[se] espera que o professor seja, cada vez mais, um especialista em sua 
área, tendo-se apropriado, com o concurso da pós-graduação stricto sensu, 
do conhecimento legitimado academicamente no seu campo científico. O 
domínio do conteúdo, por sua vez, deve ser alicerçado nas atividades de 
pesquisa que garantam a capacidade potencial de produção de 
conhecimento (CUNHA, 2006).  

 Desse modo, o pensar na forma docente para o ensino superior, caminha a 

curtos passos para uma mudança. Sendo que a realidade nos demonstra a 

presença de profissionais que ingressam no magistério superior são impelidos 

configurar uma construção docente na urgência do cotidiano, trazendo consigo a 

compreensão de que a docência é uma atividade que se produz no exercício deste 

fazer (POWACZUK, 2012).  

 Cunha (2010), ao problematizar esta situação, enfatiza que este campo, ao se 

constituir, ao longo dos tempos, identificado com a dimensão técnica do ensino, 

próxima da dimensão tradicional do fazer, bem como relacionado à infância, acabou 

por gerar um afastamento das demais pedagogias, da legitimidade acadêmica. 

Assim, a docência universitária, foi se constituindo, sustentada pelos saberes 

vinculados às demais profissões exercidas no mundo do trabalho, bem como no 

chamado aprender fazendo (CUNHA, 2010). 

 Faz-se necessário que o abordado precisa ser debatido entre as instituições 

de ensino superior, na medida em que estas se configuram como um lócus de 

formação de diferentes profissionais que atuam em nossa sociedade, 

caracterizando-se, portanto, em um espaço de tomada de decisões formativas 
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(ZABALZA, 2004), sejam elas referente às atividades de ensino, de pesquisa e/ou 

de extensão (POWACZUK; SANTOS, 2009).  

 Cabe ainda ressaltar que o conhecimento pedagógico é essencial para a 

prática docente, que precisa estar alinhado com os saberes específicos de cada 

profissão, possibilitando maior eficácia e qualidade do trabalho docente, que 

resultará em profissionais mais qualificados para a sociedade. Onde haja domínio 

dos conhecimentos do campo específico como ao domínio do campo pedagógico, 

pois o desenvolvimento profissional docente se faz na confluência destes âmbitos 

(POWACZUK, 2012). 

 Segundo Bolzan e Isaia (2006, 2007) é preciso considerar que a prática 

educativa do professor implica a capacidade de transformação e adequação do 

conhecimento científico para o acadêmico e deste para o profissional, ou seja, o 

exercício da transposição didática no ato educativo. A transposição didática assim 

configurada exigiria por parte do professor um domínio que envolve os 

conhecimentos da sua área, os conhecimentos pedagógicos a eles inerentes e os 

conhecimentos do campo profissional. 

 Pensar, refletir e agir sob essa perspectiva, parece ser inevitável para as IES, 

o que não significa dizer que se trata de um trabalho fácil, pois na mesma medida 

que um bom profissional técnico em uma área possa não ser um bom professor, o 

contrário também é válido. Sendo o equilíbrio entre pedagógico e técnico, o desafio 

para a formação do professor do ensino superior.  

 

2.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

  

O ser e fazer-se professor constitui uma atividade complexa e requer 

formação permanente. Os professores em sua ação docente estão constantemente 

diante de múltiplas situações e enfrentamentos, sendo que a constituição de 

espaços de formação que os impulsionem à reflexão e à problematização de modo 

coletivo e compartilhado pode configurar em ação formativa e, por conseguinte, em 

desenvolvimento profissional docente (SANTOS, 2011).  
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 Nessa direção, Isaia (2006b) escreve que: “desenvolvimento profissional e 

formação entrelaçam-se em um intrincado processo, a partir do qual o docente vai 

se construindo pouco a pouco. O saber e o saber fazer da profissão não são dados 

a priori, mas arduamente conquistados ao longo da carreira docente”.  

 Essas dimensões vão além do caráter de desenvolvimento profissional 

individualizado do professor. O desenvolvimento profissional dos docentes 

concretiza-se, a partir de uma perspectiva dialógica com e seus pares e ou com 

outras pessoas, com especialistas da área, através de uma dinâmica permanente de 

questionamento, de estudos e pesquisas, de buscas de soluções para as situações 

exigidas na atividade docente. Tem característica de evolução e continuidade, tem a 

finalidade ampliar o repertório de conhecimentos teóricos - práticos dos professores 

(GARCIA, 1999).  

 Deste ponto de vista, o desenvolvimento profissional abrange à capacidade 

do professor de manter a curiosidade epistemológica, de identificar uma gama de 

elementos significativos tanto no processo de ensino e de aprendizagem como no 

contexto mais amplo, que envolvem as melhorias das condições de trabalho, de 

valorizar e procurar o diálogo com os colegas para analisar as diversas situações 

vivenciadas tanto por si, como pelos seus colegas (GARCIA, 1999; IMBERNÓN, 

2006).  

 Para tanto, se faz necessário refletir sobre quais processos formativos em 

andamento são capazes de favorecer o desenvolvimento profissional docente. 

Importante elucidar o conceito de processo formativo neste estudo. Isaia (2006b) 

define como um conjunto de elementos que englobam:  

[...] tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional dos professores, 
contemplando de forma inter-relacionada ações auto, hétero e 
interformativas [...] Notas: É um processo de natureza social, pois os 
professores se constituem como tal em atividades interpessoais, seja em 
seu período de preparação, seja ao longo da carreira. Os esforços de 
aquisição, desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências 
profissionais subentendem um grupo interagindo, centrado em interesses e 
necessidades comuns.  

 Essa perspectiva está relacionada com a capacidade do professor em 

compreender os aspectos macro e micro que envolvem a atividade docente na 

contemporaneidade e não só analisar a sua ação docente. Logo, é no decorrer do 

seu processo formativo que os professores poderão ir se constituindo com tal. Com 
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essas colocações, queremos dizer que cada professor precisa se reconhecer como 

docente comprometido com sua ação docente e também responsável pela produção 

de conhecimentos para sua área de atuação. Essa perspectiva implica em 

conhecimento compartilhado, entendido por Bolzan (2006) como:  

[...] as trocas entre pares/docentes e o aprofundamento sobre os temas 
trabalhado coletivamente, implicando na autonomia dos professores, 
permitindo-lhe a partir da reestruturação pessoal dos seus esquemas de 
conhecimento, resolver diferentes situações didático-pedagógicas e 
profissionais. O compartilhar de ajuda e estímulo envolve a atividade 
colaborativa, favorecendo o avanço do professor com relação ao seu 
desenvolvimento intelectual.  

 Logo, essa ótica exige que se considere o ensinar e o aprender numa 

perspectiva de continuidade, de incompletude, de rupturas de concepções, de 

colaboratividade. Isto pressupõe estratégias de formação que tenham como 

premissa a valorização do caráter contextual, organizacional, os quais têm 

implicação direta com uma atitude permanente de pesquisa, de questionamento 

para busca de soluções às questões de ensino e de aprendizagem que envolve o 

cotidiano docente (SANTOS, 2011). 

 Ainda cabe atenção aos tipos de formação docente, onde cada profissional 

deveria através do autoconhecimento, saber qual forma o traz melhores resultados. 

A formação é basicamente dividida em três modos, sendo esses, relatados a seguir: 

Autoformação Docente: processo que contempla os professores como responsáveis 

por sua própria formação, na medida em que desenvolvem ações ativadas 

conscientemente e mantém o controle sobre seu processo. A ênfase recai, 

principalmente, no desenvolvimento e crescimento da pessoa do professor, 

envolvendo uma peculiaridade da aprendizagem adulta que é a vontade de formar-

se (GARCIA, 1999) Notas: Necessidade esta que demanda um movimento interno 

de implicação com a própria formação, indispensável para que essa se dê. Ninguém 

pode formar o outro se este não quiser formar-se (ISAIA, 2006b).  

Heteroformação Docente: processo que se organiza e se desenvolve por agentes 

externos, especialistas, sem que seja levado em conta o comprometimento dos 

professores com as ações formativas postas em andamento. Neste caso, a pessoa 

do professor não está implicada com a proposta formativa em pauta. (DEBESSE, 

1982) Notas: Iniciativas formativas não podem estar desvinculadas de ações 

autoformativas decorrentes de uma necessidade conscientemente constatada pelos 
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próprios docentes. O assessoramento, quando feito por membros externos precisa 

levar em conta as questões e ansiedades formativas próprias a um determinado 

grupo de professores, não sendo consequentemente genérico a toda situação de 

formação (ISAIA, 2006b). 

Interformação Docente: processo através do qual os professores se constituem a 

partir de atividades interpessoais, seja no período de preparação inicial, para 

aqueles que atuarão como formadores de futuros professores, seja ao longo da 

carreira, para estes e todos os demais, envolvidos em formar profissionais para 

diferentes áreas (ISAIAa, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

3 A EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Para Manuel Castells, sociólogo que analisa a sociedade contemporânea, a 

nova economia está baseada no informacionalismo, na globalização e no 

funcionamento em rede (CASTELLS, 2003).  Assim, a informação atua como 

commodity, pois é a base para o conhecimento, as quais as pessoas não vivem sem 

e são negociados diariamente numa escala global. Em um mundo interligado pelas 

TIC, produzir conhecimento independe da hora e do lugar, já que todos falam com 

todos nesse mundo sem fronteiras. Em a “Galáxia da Internet” Castells afirma: 

A Internet está transformando a prática das empresas em sua relação com 
fornecedores e compradores, em sua administração, em seu processo de 
produção e em sua cooperação com outras firmas, em seu financiamento e 
na avaliação de ações em mercados financeiros. Os usos adequados da 
Internet tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade 
para negócios de todo tipo (CASTELLS, 2003). 

O autor define em “A Sociedade em Rede”, o novo paradigma ditado pelas 

TIC: (CASTELLS, 2002) 

a) A informação é a matéria prima das novas tecnologias. Assim as TIC agem 

sobre a informação, possibilitando a síntese de mais informações. 

b) As TIC moldam a sociedade, já que esta tem a informação como parte integral 

de toda atividade humana. Assim, a penetração das novas tecnologias no dia-a-

dia do Homem acaba produzindo novos comportamentos neste. 

c) Organização em rede. A Internet, com a sua morfologia formando uma grande 

rede de redes, tem induzido as pessoas a se organizarem em redes, para 

produzir, aprender, negociar etc. 

d) Flexibilidade decorrente da topologia em rede, onde a reconfiguração sempre é 

possível. Não apenas os processos são reversíveis, mas toda a organização 

pode ser alterada pela reconfiguração de seus componentes. 

e) Crescente convergência das tecnologias digitais para um sistema altamente 

integrado. Assim, a telemática estará sempre disponível em qualquer lugar e a 



58 
 

 

qualquer momento. 

Nesse processo, as TIC passam a ditar os novos comportamentos presentes 

na sociedade contemporânea, exigindo um contexto de transformações. 

Atualmente aprender e produzir coletivamente são competências importantes, 

por isso necessárias, na sociedade do conhecimento. A conquista do ciberespaço 

como lugar secundário e, até mesmo, principal das atividades de aprendizagem e 

produção obrigou ao Homem desenvolver, com mais vigor, as capacidades de 

aprender a aprender e de colaborar. Espaço esse, existente no mundo da 

comunicação em que não se faz necessária a presença física do homem para 

construir a comunicação como fonte de relacionamento. A Escola, com seu formato 

tradicional, tem dificuldade de desenvolver essas competências nos aprendizes, 

devido, principalmente, ao modelo pedagógico vigente, o qual se baseia na 

transmissão do saber e no individualismo. Enquanto a máxima atualmente é 

colaborar para competir com qualidade no mercado globalizado, a Educação ainda 

prima por ensinar a competir por competir, numa lógica ganhar-perder, quando 

deveria ser ganhar-ganhar; ou seja, um sistema onde só faça sentido quando todos 

ganham.  

Sabe-se que aprender é circunstancial do ser humano, é incorporar novas 

informações à rede semântica existente conferindo-lhe significado. Mas, nem 

sempre a aprendizagem é fruto de incorporação de novos nós de informação ao 

referencial teórico. Muitas vezes a aprendizagem decorre de reformulações nessa 

rede, provenientes de correções nos significados já existentes ou de novas 

conexões entre os nós da rede, devido haver coerência conceitual entre os 

conceitos e informações que foram interligadas.  

Em nossa sociedade atual, inserida em um processo de intercâmbio cultural, 

globalizada, um mundo altamente conectado, para sobressair é preciso inovar. Em 

outras palavras, é uma intensa necessidade cultural, é preciso estar constantemente 

aprendendo de forma autônoma. Além disso, é preciso estar apto a aprender com o 

outro, sendo coautor na sua aprendizagem e da aprendizagem de outros.  

A Educação precisa desenvolver essas competências nos aprendizes, pois 

cada vez mais, com os recursos oferecidos pelas TIC, as relações de trabalho 

demandam por profissionais atualizados e colaborativos. 
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3.1 SER PROFESSOR NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 As novas relações, no mundo do trabalho, exigem encaminhamentos 

pedagógicos, cada vez mais complexos, que refletem no perfil de professores 

desejado pelas instituições. Nessa perspectiva, também, temos observado 

diferentes perfis docentes: com formação pedagógica, sem formação pedagógica, 

bem-sucedidos, insatisfeitos com a profissão. 

Procurar definir o ser professor e tentar traçar o seu perfil, estabelecer a sua 

função dentro de uma instituição escolar, na família e na sociedade, em outros 

tempos históricos era considerada uma tarefa relativamente fácil. Segundo Pereira e 

Andrade (2003), antes o professor era considerado um instrutor e pai, este muitas 

vezes ausente do convívio familiar. Além da figura paterna, o professor tinha a 

função de instruir, modelar o comportamento dos jovens aristocratas e da nobreza. 

Os filhos dos proletários não precisavam de escola, simplesmente aprendiam um 

ofício para se inserir no mercado do trabalho. Na Idade Média, o professor atuava 

em nome de Deus e todas as explicações dos fenômenos giravam em torno do 

divino. 

Nos séculos XVI e XVII, a modernidade trouxe uma nova compreensão do 

universo. O professor tornou-se a racionalidade dedutiva. O mundo era explicado e 

ordenado ao modo mecanicista, estruturado e sistêmico. Com isso, o professor 

passou a ser o grande comunicador do conhecimento estabelecido por meio da 

ciência, considerada capaz de desvendar as leis gerais que regem o universo e 

explicam os fenômenos.  

Conforme Pereira e Andrade (2003), o cogito ergo sum (penso, logo existo) de 

Descartes, rapidamente foi transladado para as salas de aulas. O professor tornou-

se o porta-voz da razão em um mundo mecânico, cujas peças são todas 

cognoscíveis em sua forma, distribuição e funcionalidade. Nesse tempo histórico, o 

professor passou a ser considerado um cientista infalível, iluminador dos caminhos a 

serem percorridos pelos estudantes, surgindo com isso os discursos pedagógicos 

autoritários, e os estudantes passaram a receber as informações passivamente. 
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O endeusamento da inteligência e da racionalidade, a partir do Renascimento, 

confronta-se com a complexidade do mundo e do próprio homem (MARIOTTI, 2000; 

MORIN, 1999).  

A solidez do mundo ordenado, classificado, categorizado, enraizado, com o 
significado das palavras adequadamente e solidamente registradas nos 
dicionários e enciclopédias dos iluministas, se [...] confronta com um mundo 
complexo, polissêmico, ambivalente. Perde-se a noção de causalidade. Os 
caminhos antes traçados e percorridos, seguros com sinalizações claras, 
transformam-se em labirintos. Ficam as marcas dos pés que antecederam, 
mas as pegadas em vez de mostrar o caminho da resposta fácil, agora 
transformam-se em perguntas, em novos e muitos caminhos ainda a serem 
sinalizados a serem significados, mas todos estão abertos para a aventura 
da descoberta (PEREIRA e ANDRADE, 2003). 

Anteriormente, o professor poderia conhecer todos os caminhos a ele 

oferecidos, mas hoje o professor carece de certezas de regras observáveis, 

falsificam lhes definições e descrições de um mundo organizado. O caminho da 

descoberta dos saberes, como a própria natureza desses saberes, fica com os 

traçados indefinidos. O professor necessita assumir o papel de quem também está à 

procura, ou seja, tem que construir a sua travessia com base nos paradigmas de um 

contexto em constante mudança e para o qual ele não foi preparado ao longo da 

história da educação. Ele não foi preparado para dar o salto de qualidade entre o 

mero repetidor de fórmulas e o construtor do conhecimento.  

Esta nova perspectiva de ser professor exigirá o abandono do caminho do 

dogma fácil e o ingresso na trilha da dialogia. Para isso, o professor deverá ouvir 

outras vozes, a da contrariedade, da diferença, da heterogeneidade, a fim de 

construir convergências e aprender a conviver com incompletudes. Essa tarefa exige 

mentes mais abertas e investigativas, que procurem compreender o papel mediador 

do professor e o sentido de suas palavras na formação e na construção dos saberes 

em sala de aula. 

Dessa forma, não podemos mais aceitar, como afirma Freire (1995), uma 

educação bancária, em que o professor deposita diversas informações na mente do 

estudante e este aceita passivamente, sem questionar as interfaces com mundo do 

qual faz parte. O professor deve ter a responsabilidade de transformar suas aulas 

em um momento de reflexão crítica, de diálogo, de debates, de auto avaliação, onde 

quem ensina se constrói como sujeito e quem aprende cresce enquanto ser 

humano. Assim, ultrapassar a crítica do ensino habitual e do pensamento docente 
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espontâneo é necessário para, quem sabe, conseguir-se a participação dos 

professores na construção de propostas alternativas (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 

2011) e incluí-las no contexto de sua docência. 

A docência, como faculdade complexa tem sido um desígnio examinado em 

algumas pesquisas na contemporaneidade, entre elas referencia-se Cunha (2006), 

Imbernón (2011), Severino (2006), Veiga (2011), Zabalza Berasa (2011). 

Cunha (2006), teorizando sobre a docência, expõem que atribuir complexidade 

à tarefa docente é desvelar que a profissão de professor exige múltiplas condições 

para seu desempenho efetivo. Assim, conclui que o educador, como um intelectual, 

compreende que, apoiado em um regulamento profissional, adquire e sustenta certo 

grau de autonomia. 

Sobre a autonomia docente: 

[...] habilidade do professor de controlar não somente o que acontece em 
sala de aula, mas também de determinar o substrato de seu trabalho. 
Poucas ocupações, como o professorado, desfrutam da liberdade de 
controlar o uso de seu tempo, o focus de seu trabalho e a organizaçãoo de 
sua produtividade (ALTBACH, 2003). 

 Percebe-se que o professor é autor de uma autonomia intelectual apto para 

estabelecer os fundamentos que norteiam e servem de estrutura para orientar uma 

docência da melhor qualidade. Pautada em saberes e conhecimentos, é uma 

construção permanente da capacidade de pensar, analisar, tomar decisões, para 

que seja possível responder aos desafios e perspectivar novas possibilidades 

próprias da função. 

 Construir e fortalecer a autonomia do professor, requer fazer investimentos no 

seu desenvolvimento profissional, levando em conta a docência como uma arena em 

que conhecimentos específicos estão presentes, e para a complexa tarefa de 

qualificar o processo de escolarização do sujeito, os professores colaboram em 

demasia com seus saberes, valores, atitudes, princípios e experiências. 

 Na contemporaneidade, pesquisas apontam que a profissionalização docente, 

entendido como, período de formação inicial que culmina na certificação do aluno, 

futuro professor, e no reconhecimento da sua competência para exercer a profissão, 

refere-se às condições ideiais que garantam o exercício profissional de qualidade 

dos professores universitários. Processo que visa o desenvolvimento de 
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competências profissionais, por meio de formação inicial e continuada que necessita 

examinar saberes, organizados em quatro eixos; 

1) conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências 
humanas e naturais, da cultura e das artes; 2) conteúdos didático-
pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da prática profissional; 3) 
conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da 
prtática educacional; 4) conteúdos ligados à explicitação do sentido da 
existência humana, com sensibilidade pessoal e social (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2008). 

 Percebe-se, nessa compreensão a importância em ampliar a consciência do 

profissional docente a respeito de sua prática, o que supõe pesquisar e examinar os 

conhecimentos teóricos e críticos necessários e indispensáveis para prepará-los 

para assumir a docência em sua complexidade, estando apto para responder às 

demandas da realidade que o cerca. 

 Sobre a dimensão pedagógica dos saberes dos professores universitários 

apresentadas por Pimenta e Anastasiou (2008), podemos citar Cunha (2006), onde 

aprofunda e apresenta como núcleos que precisam ser priveligiados: 

a) os saberes relacionados com o conexto no qual se realiza a prática 

pedagógica, que demanda a compreensão do papel da universidade na 

construção do Estado Democrático e, ainda, o conhecimento das políticas 

que atingem e incluem essas instituições; 

b) os saberes referentes à dimensão relacional e coletiva das situações de 

trabalho e dos processos de formação, com foco na construção e valorização 

de um trabalho coletivo de formação, ou seja, na implantação de uma cultura 

colaborativa da instituição; 

c) os saberes relacionados com a ambiência da aprendizagem, que abrange o 

conhecimento das condições capazes de mobilizar o aluno para a construção 

do conhecimento, favorecendo a promoção de aprendizagem e das múltiplas 

possibilidades que articulam conhecimento e prática social; 

d) os saberes relacionados com o contexto sócio-histórico dos estudantes, que 

se manifestam em habilidades de compreensão da condição cultural e social 

dos acadêmicos de motivação às suas capacidades discursivas e de 

reconstrução de suas memórias educativas. Uma sucessão de ações nesse 

processo de ensinar e aprender que favorece a construção da cidadania; 
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e) os saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino, que se 

revestem da habilidade de projetar objetivos de aprendizagem, traçar 

métodos e propostas de desenvolvimento de uma prática pedagógica; 

igualmente abrangem a capacidade de estabelecer o tempo necessário, 

considerando as condições dos alunos, os objetivos de aprendizagem. 

Presume o domínio do conhecimento específico do ensino, com a 

preocupação de situá-lo histórica e socialmente e de fazer a articulação com 

outros campos de conhecimento; 

f) os saberes relacionados com a condução da aula nas suas múltiplas 

possibilidades, que conjectura a condição do educador de ser criador e 

realizador, junto com os estudantes, definindo estratégias e procedimentos de 

ensino que promovam uma aprendizagem significativa, ancorada nas 

estruturas culturais, efetivas e cognitivas dos acadêmicos. Abarca a seleção 

de estratégias e procedimentos de ensino, bem como a seleção e preparação 

dos recursos necessários e apropriados; 

g) os saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem que exigem um 

conhecimento específico e a reflexão permanente do educador sobre sua 

realidade e acompanhamento do educando na sua trajetória de construção do 

conhecimento. Nessa tarefa de construção e reconstrução da prática 

avaliativa, é indispensável que o professor organize e planeje as estratégias 

avaliativas capazes de garantir informação a respeito da aprendizagem dos 

estudantes. É um movimento que demanda ao professor estar atento aos 

objetivos previstos e à trajetória percorrida. 

Entende-se, assim, na perspectiva de Cunha (2006), que a docência é uma 

atividade desafiadora e complexa, o que exige do professor uma constante 

construção para aprender, inovar, questionar e investigar sobre como ensinar. 

Demanda de uma multiplicidade de saberes e conhecimentos que requerem uma 

dimensão de totalidade. Numa sociedade de incessantes mudanças e infinitas 

incertezas, as exigências para o exercício da docência têm sido cada vez maiores, 

ocasionando a avaliação do modelo dos cursos de formação de professores e do 

perfil do profissional que objetiva formar. 
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Nessa lógica, fica claro que o professor universitário precisa dominar o campo 

de conhecimento de sua especialidade, no entanto, precisa estar nesse contexto a 

ciência pedagógica, para qualificar o processo de ensino aprendizagem. Pimenta 

(2005), entende que para ensinar, não é suficiente ter experiência e conhecimentos 

específicos, é preciso construir saberes pedagógico-didáticos. 

[...] os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre a 
educação e sobre pedagogia, podem encontrar instrumentos para se 
interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontando-os. É aí que se 
produzem saberes pedagógicos, na ação (PIMENTA, 2005). 

Saber determinada coisa ou realizar algo de maneira racional é ser capaz de 

responder às perguntas “por que você diz isso) E “[...] por que você faz isso?” 

(TARDIF, 2002).  

Portanto, não é suficiente argumentar em torno da relevância na construção 

da autonomia do professor, mas sim, e nesse momento avaliar a necessária 

formação docente que precisa estar vinculada enunciando toda essa extensão de 

saberes e conhecimentos no processo de constituição do docente universitário. A 

complexidade vai sendo assim eluciada, 

[...] pelo fato de seu exercício, voltado para garantir a aprendizagem do 
estudante, e não para a mera transmissão de conteúdos, envolver 
condições singulares e exigir uma multiplicidade de saberes, competências 
e atitudes que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações 
(SOARES; CUNHA, 2010). 

É nessa integração dos conhecimentos específicos do campo profissional e 

ou específicos do campo científico, articulados aos conhecimentos da ciência 

pedagógica que colaboram para o desenvolvimento profissional docente. 

Dessa forma, ser professor exige a construção de um conjunto de saberes, 

conhecimentos que possibilita condições para o docente enfrentar o ensino, 

entendido como uma “prática social complexa, carregada de conflitos de valor e que 

exige postuas éticas e políticas” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008). 

Segundo Veiga (2012), “[...] é importante manter o equilíbrio entre a dimensão 

científica e a dimensão pedagógica-didática do processo de desenvolvimento 

profissional”. 

A importância em expor a docência como processo complexo decorre 

perspectiva de que se desafie uma significativa reflexão que sirva de referencia para 
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compreender o compromisso das instituições de ensino e do próprio profissional 

docente com o desenvolvimento e identidade profissional. 

 

3.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A construção do conhecimento constitui-se em um ato fundamental nos 

países desenvolvidos, e tem recebido cada vez mais relevância nas organizações 

empresariais. A devolutiva que um país ou uma empresa obtém sobre o 

conhecimento, na atualidade, representa um fator determinante de sua 

competitividade. Por conseguinte, em um grau cada vez maior, o conhecimento se 

torna decisive para o sucesso econômico e social de uma organização. Isso remete 

que o conhecimento se transformou em um elemento fundamental da dinâmica da 

nova ordem mundial: conhecimento e informação são recursos estratégicos e os 

agentes transformadores da sociedade. 

Kumar (1997), acrescenta que na estrutura da sociedade da informação, o 

conhecimento não apenas gera, em um grau sem precedentes, a inovação técnica e 

o crescimento econômico, mas se torna a atividade-chave da economia e a principal 

determinante da mudança ocupacional. Associada a essa nova realidade produtiva 

apresenta-se o desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

a qual facilita a transmissão da informação para gerar conhecimentos novos a todo 

instante. Com isso, surge a nova era da comunicação e da sociedade pós-industrial 

ou sociedade do conhecimento. 

Conceituando além do limite de abrangência de uma organização, 

Segundo Melo (2003), pode-se definer conhecimento como: “um conjunto de todos 

os valores culturais, intelectuais, morais, religiosos, artísticos, emocionais e 

tecnológicos da espécie humana”. 

Segundo Antunes (2000), o conhecimento se constitui como um recurso 

econômico que se diferencia dos demais recursos existentes em uma organização 

pelos seguintes motivos: 

É um recurso ilimitado,uma vez que a pessoa aprimora seus conhecimentos 
à medida que os desenvolve, diferente do que ocorre com alguns recursos 
naturais que se esgotam com o tempo, os quais eram fundamentais na base 
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de uma sociedade industrial; Contribui para a minimização do consumo dos 
outros recursos, a partir do momento em que é utilizado visando o 
aperfeiçoamento das técnicas existentes por meio do desenvolvimento de 
novas tecnologias; É propagável e empregado para gerar progresso quando 
empregado em seu sentido stricto e materializado sob a forma de produto, 
serviço ou tecnologia; Está distribuído pelo mundo, descentralizando a 
riqueza, pois esta estará em mãos daqueles que souberem como criar, 
mobilizar e organizar o conhecimento, diferentemente da época industrial, 
quando a riqueza pertencia a quem detivesse, regionalmente, os recursos 
naturais e o capital. 

Santiago Jr. (2004), conceitua conhecimento como uma mistura fluída de 

experiências, valores, informações contextualizadas e insights. Ele possibilita a 

existência de uma estrutura que permite a avaliação a incorporação de novas 

experiências e informações. O conhecimento tem origem na cabeça das pessoas. 

Nas organizações ele está presente não apenas em documentos, mas também em 

rotinas, processos e práticas. 

Dada a sua natureza interdisciplinar, as fundações teóricas sobre a 

Gestão do Conhecimento, são formadas por conceitos, metodologia, e abordagens 

sistemáticas oriundos de várias disciplinas, estando entre as que mais contribuem 

para o tema, as Ciências Cognitivas, da Educação, da Informação, Organizacionais 

e da Administração (BARCLAY; MURRAY, 1997). 

As Ciências Cognitivas, designam normalmente o estudo científico da 

mente ou da inteligência, visando compreender a mente e sua relação com o 

cérebro humano. As Ciências Cognitivas estão em permanente produção de novas 

explicações, percepções e reflexões que possam desenvolver e recriar ideias e 

conceitos relacionados à Gestão do Conhecimento, na medida em que se referem 

ao funcionamento da mente e lidam com a essência do conhecimento, da 

inteligência e da aprendizagem. 

Como Ciência da Educação, deve ter por finalidade “o esclarecimento 

reflexivo e transformador da práxis educativa, discutindo as mediações possíveis 

entre teoria e práxis”.  

Enquanto campo de investigação e de intervenção prática, as Ciências da 

Educação se voltam para o aumento da capacidade de pensar e de agir 

profundamente nos domínios-chave da educação e conhecimento. Diante de um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente no que se refere a versatilidade 

adaptativa do trabalhador e ao acompanhamento atualizado dos avanços científicos-
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técnicos, as Ciências da Educação podem contribuir efetivamente para que, nesse 

contexto, se sobreponha a cidadania competitiva e criatividade produtiva, resultados 

consequentes de processos de aprendizagem que privilegiam não tanto a 

memorização dos saberes instrumentais, mas a capacidade de acessá-los, 

decodificá-los e manuseá-los (ASSMANN, 2005). 

Quando falamos das Ciências da Informação, nos referimos a um campo 

interdisciplinar principalmente preocupado com a análise, coleta, classificação, 

manipulação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação. Ou seja, 

esta ciência estuda a informação desde a sua gênese até o processo de 

transformação de dados em conhecimento.  

A segunda característica é a proposta de ser a Ciência da Informação 

uma ciência pós-moderna. Levantada por Wersig (1993), tal possibilidade surgiu de 

uma constatação o fato de “a informação não constituir um objeto empírico 

específico da realidade, isto é, um fenômeno específico, à parte, não estudado pelas 

demais ciências já existentes. Diferentes autores da Ciência da Informação, foram, 

ao longo dos anos, desenvolvendo a ideia de que o defeniria o objeto de estudo da 

Ciência da Informação não seria um “novo” objeto empírico, pois os objetos de 

estudo das diferentes ciências não precisam corresponder aos objetos do mundo. 

Assim, o que definiria um objeto de estudo é, antes, uma forma específica de olhar, 

de enxergar os fenômenos da relidade. A partir daí, construiu-se toda uma reflexão 

sobre a especificidade da Ciência da Informação: a maneira de estudar diferentes 

fenômenos (inclusive os arquivísticos, os biblioteconômicos, os museológicos, tanto 

quanto os pedagógicos, econômicos, tecnológicos, etc.). Uma maneira específica, 

mobilizando determinados conceitos e métodos, naquilo que foi progressivamente 

sendo entendido como o olhar informacional sobre o real. 

Por fim, a terceira característica da Ciência da Informação é ser uma 

ciência humana e social.  

Segundo diversos autores como Oliveira (2005), Vasconcellos e Hemsley 

(2003), Bedeian e Zammuto (1991), estrutura organizacional é definida pelo 

resultado da distribuição de autoridade, pela especificação das atividades e pelo 

delineamento de um sistema de comunicação que permita à empresa atingir seus 

objetivos. 
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Stewart (1998), sobre a relação entre a estrutura organizacional e o 

processo de gestão de conhecimento, enfatiza que as estruturas hierárquicas 

transferem conhecimento verticalmente, por meio de uma cadeia de comando, mas 

inibem a transferência horizontal que deve atravessar as barreiras 

intraorganizacionais. 

 O autor expõe que o grande desafio para os gestores organizacionais, 

na era do conhecimento, é criar uma estrutura capaz de compartilhar o 

conhecimento. 

 Como Ciência da Administração podemos argumentar a ciência social 

que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Pressupõe a 

existência de uma instituição a ser gerida, ou seja, uma organização constituída de 

pessoas e recursos que se relacionem num determinado ambiente, orientadas para 

o desempenho de objetivos comuns. 

 Na gestão do conhecimento, é necessário levar em conta a relação direta que 

existe entre dados, informações e conhecimento, uma vez que aqueles 

pressupostos fundamentais para que este último possa ser criado, mas, ao mesmo 

tempo, perceber que dados, informações e conhecimento, são coisas diferentes. A 

partir dessas considerações, tem-se que a definição de conhecimento apresentada 

por Probst, Raub e Ropmhardt (2002) é a seguinte: 

Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os 
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto 
a prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O 
conhecimento baseia-se em dados e informações, mas ao contrário deles, 
está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e representa 
suas crenças sobre relacionamentos causais. 

Nesse processo, vale enfatizar a diferença existentes entre dado, informação 

e conhecimento, procurando conceituar cada um desses elementos e entender a 

relação entre uma coisa e outra. Essa relação que ocorre entre os dados e as 

informações constituem-se como o fundamento da Gestão do Conhecimento. 

O termo dado, que com frequência pode ser encontrado na literatura 

ligada a área de ciência da informação e informática, é conceituado por Lapa (2004, 

p. 24) como “um conjunto de registro qualitativos ou quantitativos conhecido” que, ao 

ser agrupado, organizado, categorizado e padronizado de modo adequado se 

transformar em informação. 
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Para Silva Filho e Silva (2005, p. 27), dados “são anotações objetivas 

relativas à vida da organização, descrevem uma realidade. São o registro 

estruturado do que aconteceu na organização, não envolvem juízos de valor ou 

interpretações para a tomada de decisões”. 

Lapa (2004, p. 24) ainda acrescenta: 

Os dados são as evidências mais básicas de uma investigação, aqueles 
aspectos do fenômeno sendo estudado que um determinado investigador 
pôde captar ou registrar. Correspondem a observações consideradas 
diretas, ou seja, com relativamente pouca elaboração ou tratamento. Uma 
vez coletados, são compreendidos como um reflexo razoavelmente 
confiável dos acontecimentos concretos. 

 Em termos de características físicas, o dado pode ser entendido como um 

elemento da informação, um conjunto de letras, números ou dígitos, que, ao ser 

tomado de modo isolado, não transmite qualquer conhecimento, isto é, não contém 

um significado claro (LAPA, 2004). 

No entendimento de Lapa (2004), a palavra informação, pode ser 

interpretada como um dado trabalhado, útil, tratado, o qual possui um valor 

significativo atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para 

quem usa a informação. No entanto, num segundo momento, onde a informação é 

trabalhada por pessoas ou por recursos computacionais, permitindo a geração de 

cenários, simulações e oportunidades já se torna possível questionar se não se 

tornou um conhecimento. 

McGarry (apud LAPA, 2004, p. 25), no intuito de diferenciar a informação 

do conhecimento, elenca alguns atributos inerentes à informação, a saber: 

• É considerado como um quase sinônimo do termo fato; 

• É um reforço do que já se conhece; 

• Traz a liberdade de escolha ao selecionar uma mensagem; 

• É a matéria-prima da qual se extrai o conhecimento; 

• É aquilo que é permutado com o mundo exterior e não apenas recebido 

passivamente; 

• É definido em termos de seus efeitos no receptor; 

• É algo que reduz a incerteza em determinada situação. 

Para Zabot e Silva (2002), a informação compreende números, símbolos, 
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imagens ou palavras. Em si, ela é desprovida de significado e possui pouco valor, 

sendo que seu valor se situa justamente na criação do conhecimento do qual ela faz 

parte. Desse modo, a informação pode ser concebida como um meio ou material 

fundamental para extrair e construir o conhecimento, o qual, por sua vez, é criado 

com base no fluxo de informações, ancorado nas crenças e compromissos de seu 

detentor, e sempre está diretamente vinculado às ações humanas para algum fim. 

 Em outra perspectiva de conceituação, o conhecimento pode também 

ser visto como uma combinação de instintos, idéias, informações, regras e 

procedimentos que são responsáveis por guiar ações e decisões. Nesse sentido, o 

conhecimento abrange experiências vivenciadas, valores, informação contextual, 

entre outros fatores que proporcionam uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações. Nas empresas, esse 

conhecimento costuma estar embutido não apenas em documentos ou repositórios, 

mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais (LAPA, 

2004). 

O conhecimento, segundo Zabot e Silva (2002), possui quatro 

características essenciais que o transformam em um recurso único na criação da 

nova economia globalizada: 

• o conhecimento é difundível e se auto-reproduz: diferentemente das 

matérias-primas da economia industrial, que se constituem como recursos 

finitos, o conhecimento pode ser expandido e aumenta na medida em que é 

utilizado. Seu uso permite seu aprimoramento e possibilita o entendimento 

mais profundo do mesmo; 

• o conhecimento é substituível: ele pode substituir o capital e o trabalho, 

como ocorre, por exemplo, quando se dá o desenvolvimento de novas 

técnicas de plantios, reduzindo espaços de produção; 

• o conhecimento é transportável: na sociedade eletrônica atual, o 

conhecimento pode se mover praticamente na velocidade da luz, através de 

fluxos de informação; 

• conhecimento é compartilhável: entrementes, o conhecimento pode ser 

transferido para outras pessoas e empregado por aquele que se constitui 

como seu original detentor. 
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No entanto, para que uma organização obtenha sucesso, necessita saber 

localizer esse conhecimento especializado para transformá-lo em ação (CHOO, 

2003). Em consonância com o magistério de Drucker (2001), o que hodiernamente 

significa conhecimento é a informação que se efetiva em ação, nos resultados. 

 

3.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DIDÁTICA 

 

A palavra didática origina-se do grego didaktiké, usualmente traduzida por 

“arte de ensinar”. A didática pode ser definida como um conjunto de atividades 

organizadas pelo docente visando o favorecimento da construção do conhecimento 

pelo estudante.  

A Didática se configura como uma disciplina técnica que tem como objeto 

específico à técnica de ensino. Portanto, estuda a técnica de ensino em todos os 

seus aspectos práticos e operacionais, podendo ser conceituada como, segundo 

Pilleti (1999), “a técnica de estimular, dirigir e encaminhar, no decurso da 

aprendizagem, a formação do homem”. 

Karling (1991), conceitua a didática como sendo “a ciência, a técnica e a arte 

de bem orientar a aprendizagem e de conseguir que o aluno queira aprender”. 

Libâneo (1990), denomina didática como “teoria do ensino” por investigar os 

fundamentos, condições e formas de ensino. Ainda segundo Libâneo: 

A ela cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de 
ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, 
estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o 
desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos. […] trata da teoria 
geral do ensino. 

A disciplina da didática deve desenvolver nos professores a capacidade 

crítica, para que analisem a realidade do ensino. Um dos desafios da didática é 

articular os conhecimentos adquiridos sobre o como, para quem, o que e por que 

ensinar. Libâneo (1990) diz que a didática é:  

Uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo de ensino através 
de seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e aprendizagem 
– para, com o embasamento numa teoria da educação formular diretrizes 
orientadoras da atividade profissional dos professores. 
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Esse mesmo autor ainda diz que a didática “investiga as condições e formas 

que vigoram no ensino e, ao mesmo tempo, os fatores reais (sociais, políticos, 

culturais, psicossociais) condicionantes das relações entre docência e 

aprendizagem”. 

A didática aplicada à gestão do conhecimento deve envolver o ensino 

reflexivo, ou seja, um ensinar onde desenvolva situações nas quais aprendizes 

motivados possam desenvolver seus conhecimentos acerca da gestão do 

conhecimento. A noção de aprendizado deve envolver, conforme pontua Cowan 

(2002), o desenvolvimento de habilidades cognitivas, ao invés do simples exercício 

incidental de dominar determinado conteúdo dentro de contextos disciplinares 

individuais. Nessa concepção de aprendizado, cabe ao professor o desenvolvimento 

real de um papel ativo, e mesmo pró-ativo. O professor deve se constituir em uma 

espécie de orientador, que informe ao aluno comentários construtivos, para que este 

se sinta estimulado a buscar o conhecimento. No entendimento de Cowan (2002), 

nas situações de aprendizado e de ensino facilitadores, a influência do docente para 

a um propósito encontra-se restrita à provisão das estruturas e das tarefas iniciais, e 

também existem aquelas nas quais o envolvimento do professor continua durante a 

realização de atividades pelos aprendizes. 

Segundo Ribas (2000),  

a prática pedagógica só se aperfeiçoa, por quem a realiza, a partir de sua 
história de vida e saberes de referência, das experiências e aspirações” e 
que “é na prática e na reflexão sobre ela que o professor consolida ou revê 
ações, encontra novas bases e descobre novos conhecimentos. 

A mediação reflexiva é uma tarefa complexa que exige conhecimentos, 

afirmam Pimenta e Anastasiou (2002). Devido a isso, a identidade de professores 

constitui ainda um processo epistemológico que reconhece a docência como campo 

de conhecimentos específicos configurados em quatro grandes conjuntos, quais 

sejam: os conteúdos das diversas áreas do saber (das ciências humanas e naturais, 

da cultura e das artes) e do ensino; os conteúdos didático-pedagógicos, diretamente 

ligados ao campo da atividade profissional; os conteúdos condizentes a saberes 

pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; os conteúdos 

relacionados à explicitação do sentido da existência humana individual, com 

sensibilidade pessoal e social. Todos esses saberes necessitam ser mobilizados 

articuladamente nos percursos de formação inicial e contínua. 
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Ainda, no entendimento de Pimenta e Anastasiou (2002), o professor 

universitário necessita ter o domínio de seu campo específico de conhecimentos: 

[...] ter o domínio do conhecimento para ensinar supõe mais do que uma 
apropriação enciclopédica. Os especialistas, para o serem, precisam se 
indagar acerca do significado que esses conhecimentos têm para si 
próprios, o significado desses conhecimentos na sociedade contemporânea, 
a diferença entre conhecimentos e informações, conhecimento e poder, qual 
o papel do conhecimento no mundo do trabalho, qual a relação entre ciência 
e produção material, entre ciência e produção existencial, entre ciência e 
sociedade informática. 

Por conseguinte, para que o docente possa ensinar, ele precisa conhecer 

a relação entre os conhecimentos, como as instituições trabalham o conhecimento e 

quais os resultados obtidos, tais quais as condições existentes nelas para o trabalho 

com o conhecimento na sociedade atual. 

O ensino na educação superior necessita trabalhar com métodos 

alternativos que instiguem a participação do aluno no processo de aprendizagem, 

diferindo do método tradicional, por meio do qual o aluno fica numa posição passive 

e o professor na ativa, no sentido de transmitir conhecimentos e apontar erros 

cometidos (MARION; MARION, 2006).  

O docente por ser o transmissor do saber necessita adotar uma metodologia 

eficaz para esse propósito, há várias críticas hoje nas instituições de ensino superior 

devido a má didática do professor, alunos reclamam de que o professor sabe a 

matéria porém não sabe passar para os alunos ou sua maneira de passar seu 

conhecimento não é compreendido por todos. O ensino e o incentivo da didática no 

ensino superior se fazem necessário e de suma importância para evitar esses tipos 

de acontecimentos e proporcionar aos alunos uma excelente aprendizagem. 

Segundo Borba e Silva ([S.D.]): “Quando nos referimos às necessidades dos 

estudos didáticos dirigidos ao ensino de nível superior, a sua aplicação e 

investigação aos problemas pedagógicos deve levar cada docente a fazer uma 

autocrítica e a tomar consciência de suas responsabilidades, e principalmente 

buscar a melhor forma de desempenhar suas funções e por sua vez fazer 

experiências pedagógicas que vise aperfeiçoar os diversos tipos de atividades que 

caracterizam tais funções, em particular podemos citar as voltadas à sistematização 

e transmissão do conhecimento, sem deixar em segundo plano ou de lado as 

responsabilidades propriamente educativas”.  
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Quando o docente desenvolve suas ações didáticas para o 

desenvolvimento crítico do aluno, a aprendizagem se tornará mais dinâmica. Dessa 

forma, possibilita-se aos alunos o desenvolvimento da capacidade de iniciativa de 

descobrimento, o que torna o processo de aprendizagem contínuo e estimula o 

crescimento em sua vida pessoal e profissional. 

Tanto o aluno quanto o professor são responsáveis pelo processo de 

ensino e aprendizagem e cabe ao professor exercer o papel de facilitador da 

aprendizagem, enquanto que o aluno deve ter a liberdade para escolher, expressar-

se a agir (MARION e MARION, 2006). 

      Pode-se dizer que o surgimento do termo interdisciplinaridade está 

relacionado à finalidade de corrigir possíveis equívocos e a esterilidade resultante 

das ciências que se tornaram excessivamente especialistas, sem qualquer 

comunicação interdisciplinar. De acordo com Santomé (1998), em virtude dessa 

especialização, emergiram alguns fatores que dificultam a efetivação do processo de 

interdisciplinaridade, como as paredes que são construídas no interior das 

disciplinas isoladas e a divisão entre trabalho de pesquisa e de aplicação, o que é 

conseqüência da divisão de trabalho (manual e intelectual) existente nas sociedades 

de estrutura capitalista.  

No entanto, o ensino da Gestão do Conhecimento deve trabalhar com as 

barreiras sob a interdisciplinariedade, ultrapassando as barreiras que isolaram e 

conciliando a pesquisa e a aplicação do conhecimento gerado. A necessidade da 

interdisciplinaridade deve-se ao fato de a Gestão do Conhecimento lidar com 

diferentes aspectos dentro da organização, os quais se encontram em constante 

interação, como a tecnologia, os dados, as informações, o capital humano, o capital 

intelectual, entre outros recursos necessários para o desenvolvimento e o 

compartilhamento do conhecimento. Além disso, a própria organização se constitui 

como um sistema de interações, as quais se constituem tanto no ambiente interno 

quanto no externo. 

Nesse sentido, o exercício da profissão docente exige uma sólida formação, 

não apenas nos conteúdos próprios da disciplina, mas também nos aspectos 

correspondents a sua didática e ao encaminhamento das diversas variáveis que 

compreendem a docência. Pimenta e Anastasiou (2002), também pontua que a 
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dormação de professores universitários, no sentido de qualificação científica e 

pedagógica compreende um dos fatores centrais da qualidade da universidade. Por 

conseguinte, um dos desafios que se faz presente na atualidade em termos de 

formação dos docentes universitários é possuir a orientação distinta para sua 

função, transformando-os em profissionais da “aprendizagem”, em vez de 

especialistas que conhecem bem um tema e sabem explicá-lo, deixando a tarefa de 

aprender em função exclusive do aluno, o qual precisará de se esforçar 

significativamente até conseguir assimilar, de fato, o que o professor lhe ensinou 

(ZABALZA, 2004). 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: A PALAVRA DOS DOCENTES DO 

ENSINO SUPERIOR 

 
 Ao trabalhar possibilidade de dizer a sua palavra, os professores do ensino 

superior manifestaram o que pensam, raciocinam e avaliam em relação ao seu 

avanço profissional. Nesse momento suas declarações e análises são apresentadas, 

exolicitando e esclarecendo seus desafios e tensões para fortificar a 

profissionalidade docente. 

A palavra humana é criadora “[...] não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo” (FREIRE, 2005, p.90). 

 Reconhecer as opiniões e convicções dos professores universitários permite 

refletir as circunstâncias presentes para que seja possível pensar e estabelecer 

novas alternativas para o futuro.  

[...] é fundamental pensar o futuro dos professores. Mas sem esquecer o 
presente e sem ocultar a indignação pelo estado atual das coisas. Uma vez 
que, parafraseando Louis Althusser (1992), o futuro (ainda) demora muito a 
chegar (NÓVOA, 1999).  
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As questões trabalhadas foram: 

Ordem que 
aparecem 

Unidades de Significado 

1. Tempo de docência e formação 

2. Quais são os saberes docentes necessários para uma boa docência? 

3. Esses saberes docentes pode proporcionar uma boa aprendizagen, e 

isso pode resultar numa transformaçãoo social do sujeito? 

4. Você costuma ler livros e artigos voltados aos Saberes Docentes e 

Formação Profissional dos Professores? 

5. Na tua concepçãoo a sua prática docente tem contribuído para 

melhorar a cada ano sua prática pedagógica? Cite exemplos que 

ocorreu com você durante a docência que te ajudou a melhorar tua 

rópria prática em sala de aula. 

6. Cite elementos que considere indispensável para a prática profissional 

dos professores e suas consequências em relação à formação para o 

magistério. 

7. Quais são os maiores desafios atribuídos ao docente do ensino 

superior atualmente? 

8. O que você considera essencial para desenvolvimento do profissional 

docente? Cite mudanças, desafios, avanços e retrocessos durante tua 

caminhada acadêmica. 

9. Sobre o que significa a Universidade para os estudantes? 

10. Na sua opinião, qual a formação deve ter o professor para atuar no 

ensino superior? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tempo de docência e formação 

 

Desse modo, foi possível constatar que dos dez professores do ensino 

superior que participaram da pesquisa, 50% deles são especialistas e 50% mestres. 

Destes, o tempo que exercem a docência variou em 30% de 0 a 5 anos, 30% de 11 

a 15 anos e 40% estão na docência a mais de 16 anos. 
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Saberes Docentes necessários para uma boa docência 

 

A maioria dos entrevistados, acredita que para manter uma boa docência, o 

profissional deve sentir-se parte do processo educativo. Percebendo a importância 

de sua qualificação profissional, ter experiência em sala de aula, preparação de 

aula, troca de experiências e formação continuada. Apenas dois dos entrevistados, 

considerou que além dos saberes específicos de cada área, é preciso que o docente 

possua outras competências para exercer tal função, sendo necessário o 

conhecimento da legislação que serve de base à educação, especialmente ao 

ensino superior. Da mesma forma, o professor deve conhecer os princípios da 

psicologia educacional e ter domínio da metodologia de ensino. Apenas um dos 

entrevistados, considerou que para uma boa docência, o professor deva ser um 

sujeito ligado aos valores do humanismo, que saiba ouvir e criticar com sabedoria e 

respeito, reforçando valores de colaboração e de parceria entre grupos e trabalhos 

em equipe. 

 

Saberes docentes podem proporcionar uma boa aprendizagem, e isso pode 
resultar numa transformação social do sujeito? 

 

Em suas narrativas, a maioria dos professores que participaram da pesquisa 

revelam que sim, pois além desses saberes auxiliar o professor a ser um mediador 

entre o conhecimento e a aprendizagem, o estudante é tocado pelas técnicas, 

leituras, reflexões, estudos e se vê emancipado a poder construir o seu próprio 

conhecimento de uma forma mais crítica e menos alienadora e compartilhar o 

mesmo de maneira colaborativa e com uma visão social responsável dentro de uma 

escala micro mudando para uma escala macro das relações sociais. 

Apenas dois dos entrevistados, acreditam que nem sempre, justificando que o 

sujeito aluno é, muitas vezes, inesperado e desinteressado. E esse desinteresse 

pode não estar associado às competências do docente. Existe muita expectativa por 

parte do social em transformar o sujeito, porém, a universidade é uma pequena 
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parcela desse processo, não pode ter a carga de toda a responsabilidade. O saber 

docente não está ligado ao aprendizado, apenas é parte do processo de 

conhecimento. 

 

Atualização professional por meio de livros e artigos voltados aos Saberes 
Docentes e Formação Profissional dos Professores 

 

Sobre o questionamento aos professores entrevistados, se costumam ler 

livros e artigos voltados aos Saberes Docentes e Formação Profissional dos 

Professores, apenas um dos entrevistados relatou nunca ter lido sobre. A grande 

maioria acredita que é preciso aprofundar nos conhecimentos específicos das 

práticas educacionais. O professor tem a necessidade de ser um pesquisador 

constante. As transformações sociais, requerem novos jeitos de ensinar e de 

aprender.  

 

Sua prática docente tem contribuído para melhorar a cada ano sua prática  

 

Em suas palavras, tivemos unanimidade como sim. Eis alguns exemplos: 

durante algum tempo trabalhei com aulas expositivas, seguindo uma ideia tradicional 

de ensino, acreditando que bastava o professor falar para o aluno aprender, 

envolvendo os alunos num amaranhado de teorias e métodos, não considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos, observei que não demonstravam interesse 

enquanto falava, o que impedia que o conhecimento fosse registrado. Fui em busca 

de maneiras eficazes, de envolver os alunos. Nas trocas de experiências e 

formações, percebi que poderia melhorar a aprendizagem com estratégias 

diferenciadas, não respondendo a todas as perguntas dos alunos, mas dando-lhes 

pistas e ajudando para que eles mesmos resolvessem o assunto. A aprendizagem 

melhorou a partir que o aluno ganha autonomia e responsabilidade. 

O trabalho docente é construção permanente. A cada turma e a cada 

semestre de atuação docente, nos familiarizamos mais com a prática e criamos 

novas alternativas que tornam o processo pedagógico mais prazeroso e efetivo, 
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tanto para o estudante quanto para o docente. À medida que desenvolvemos os 

conteúdos da disciplina e, paralelamente, estamos em constante investigação, 

descobrimos novas formas de ministrá-los, assim, o processo de mediação acontece 

de forma agradável para a apropriação do saber científico. Exemplo: ministrei a 

disciplina de Teoria da Literatura por muitos anos no Curso de Letras. Por se tratar 

de uma disciplina teórica senti a necessidade de criar formas de torná-la prática sem 

perder o caráter científico. Assim, organizei a disciplina com base no ensino com 

pesquisa. O texto literário se constituiu no material de pesquisa. Foi uma experiência 

muito rica. Obtive ótimos resultados junto às turmas. 

Cada conjunto de sujeitos é singular. Muitas vezes nos planejamos de 

determinada forma e estimamos um resultado, quando, na verdade, somos 

surpreendidos ou a situação inverte (aluno ensina professor) uma das maiores lições 

de aprendizagem que um docente pode ter. Os  depoimentos dos alunos contribuem 

muito para que ajustemos nossos planos de aulas, ou então, a aplicação de uma 

atividade-teste com intuito de verificar o contexto e nota-se uma rejeição ou 

satisfação acima da média dos resultados desejados. 

No início da carreira, queria resolver tudo muito rapidamente em sala de aula, 

atualmente vejo o processo com mais morosidade, onde o saber de hoje pode atingir 

alguns e o da semana que vem outros, no fim, nem todos ser atingidos em tudo, 

porém, se eu conseguir mudar alguma coisa, que seja para sempre, acredito que o 

trabalho foi bem feito. 

A prática contribui com relevância para aperfeiçoar minha docência, pois é 

através dela que adquiro ideias, habilidades, criatividade, estratégias diferenciadas. 

Adquirindo assim, autonomia e capacidade de decisão, acreditando na necessidade 

de transformar o ato de ensinar e aprender em algo realmente prazeroso. 

 

Elementos que consideram indispensável para a prática profissional dos 
professores e suas consequências em relação à formação para o magistério 

 

Nessa perspectiva, os professores entrevistados elevaram como elementos 

indispensáveis, conhecimento empírico e prático, experiência, pesquisa e paixão 

pelo ensinar: é preciso gostar muito para "convencer" e passar credibilidade ao 
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aluno. Soma-se a essa paixão as competências do professor: conhecimento de sua 

área/boa formação, espírito de pesquisa, domínio da didática e prática de ensino, 

boa comunicação, resiliência, comprometimento, inteligência emocional para lidar de 

forma adequada com os diversos perfis de estudante.  

 

Desafios atribuídos ao docente do ensino superior 

 

Quanto aos desafios dessa função, os interlocutors da pesquisa,  elencaram: 

a péssima formação recebida nas instruções anteriores do ensino. lidar com salas 

extremamente lotadas de alunos e muito heterogêneas, além de defasadas com 

relação aos conhecimentos básicos do ensino médio e que precisam ser retomados 

e rediscutidos no ensino superior. Este retrocesso para retomar algumas idéias que 

já deveriam ser de conhecimento de todos atrasa e o docente muitas vezes tem o 

tempo reduzido para fazer esta retomada e depois fica com a obrigação de combater 

evasão e fica tendo que decidir entre promover alunos que não tem o mínimo de 

conhecimento necessário, ou fazer a reprovação em massa e correr o risco e ter 

evasão grande nos cursos.  

A questão da identidade aliada ao fato de não serem profissionais com 

dedicação exclusiva. Dividem o tempo de trabalho do magistério com outras 

atividades profissionais. Por esta razão, a pesquisa e produção docente é muito 

aquém da necessidade e, quando a desenvolvem, o fazem por esforço próprio, 

distendendo de um tempo de sua vida em família ou lazer.  

Da mesma forma sobre os saberes e práticas necessários à atuação docente, 

muitas vezes, não há formação prévia e específica para o professor do ensino 

superior, principalmente no início da carreira, ocorrendo a reprodução do exercício 

da docência, ou seja, a repetição de métodos, utilização de recursos pedagógicos e 

características de outro professor, ou ainda, a interpretação da visão da docência 

que se teve enquanto aluno. 

 A desvalorização econômica e social (baixa remuneração, pequeno 

reconhecimento), acaba desmotivando os professores que também necessitam 

conciliar trabalho e estudo para melhorar a qualidade da educação brasileira. 

Tornar-se atrativo para os discentes. Ser um profissional que domina o 
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conhecimento e que sabe ensiná-lo de forma que os alunos aprendam, ou seja, 

domina o saber específico e o saber pedagógico. 

 
O que você considera essencial para o desenvolvimento do profissional 
docente? Cite mudanças, desafios, avanços e retrocessos durante tua 
caminhada acadêmica 

 

Nas considerações dos professores entrevistados os fatores consideráveis 

essenciais remetem, uma boa graduação aliada a uma atualização continuada e um 

processo permanente da construção do saber através da experiência.  

O essencial para que o docente possa alcançar um maior desenvolvimento é 

conseguir preparar bem as suas aulas e aplicar esta preparação em sala e após 

esta atitude pensar tudo o que esteve envolvido, os resultados gerais, as 

motivações, a resposta geral dos alunos e fazer assim a sua praxes diária de forma 

a poder estruturar-se melhor enquanto um sujeito que promova em suas aulas 

oportunidades para aprimorar a formação profissional, o exercício da cidadania e as 

oportunidades para seguir depois com estudos posteriores próprios e de seus 

alunos.  

A experiência vivenciada nos anos de ensino superior demonstrou que 

professores vão de formando e se transformando no decorrer de sua profissão. Ao 

tempo em que o professor forma, também se forma e se constitui como docente. 

Além disso, muitos docentes buscam a formação continuada por meio do sirito 

senso, voltando-se para a formação de pesquisadores.  

Não há dúvidas quanto aos avanços alcançados na educação brasileira, no 

aumento de políticas, programas, planos, leis, diretrizes e propostas de estratégias 

para melhorar a qualidade na Educação Nacional. Porém, muitos são os desafios 

que seguem em aberto. Ainda é grande a evasão nas escolas, crescimento dos 

casos de indisciplina e violência escolar, alunos com baixos resultados nas 

avaliações, muitos programas de formação de professores sofrem com precariedade 

e pouca qualidade. Portanto, o maior desafio é compreender a complexidade da 

docência, do ato de ensinar e de aprender, acompanhar a velocidade das 

informações na era do conhecimento, o que aumenta as exigências em relação ao 
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domínio das tecnologias de informação, fator muito presente no dia-a-dia de nossos 

estudantes. 

 
Sobre o que significa a Universidade para os estudantes 

 

Os professores participantes dessa pesquisa, apontaram que em geral a 

universidade é encarada como um espaço de aprendizagem. Uma rede de 

relacionamentos e uma ligação entre o mercado de trabalho.  

Uma nova possibilidade de vida, de recursos financeiros, de uma atividade 

profissional. Com as devidas peculiaridades, estes estudantes ingressam no ensino 

superior buscando o acesso a uma carreira profissional, realizando ou um sonho seu 

ou familiar, ou ainda, buscando a graduação como forma de ascensão profissional e 

pessoal e melhoria das condições de vida, visando melhores postos de trabalho.  

Muitos estudantes mais jovens, ao ingressarem na vida universitária, não têm 

a dimensão dos desafios e compromissos que ela representa. Somente no decorrer 

de sua graduação é que essa realidade se concretiza. 

 
 Na sua opinião, qual a formação deve ter o professor para atuar no ensino 
superior? 

 

Ao dar voz aos professores participantes, observa-se sua reflexão sobre a 

questão da seguinte forma, a docência antes de tudo é uma ação humana e por ter 

essa dimensão se constitui histórica e socialmente. A formação é parte da 

identidade profissional do professor. A humana docência tem papel fundamental no 

processo e resultados da educação superior. Por sua complexidade é necessário e 

urgente re-significar os processos formativos, a partir da inserção de conhecimentos 

pedagógicos imprescindíveis à formação e qualificação docente.  

Para atuar no ensino superior além dos saberes específicos  que embasam  a 

construção de uma prática que não se repete; a docência exige do professor o 

domínio  de enfrentar situações não previstas que vão muito além da formação 

específica e que dizem respeito a sua formação humana e aos demais saberes 

necessários, entre eles:  elaborar um projeto;   trabalhar em equipe; planejar 
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situações de aprendizagem;  construir uma avaliação;  avaliar uma tarefa; 

comunicar-se com a classe; contextualizar;  acompanhar o progresso dos alunos;  

administrar o tempo do ensino e  trabalhar com a heterogeneidade de sua turma. 

Destaca-se que a docência é um trabalho que se constrói e avalia a cada dia, 

redimensionando as ações para obter melhores resultados. 



CONSIDERAÇÕES 

 

O compromisso social com a melhoria da educação superior incentivou este 

estudo, em torno de contextos e processos compreendidos na formação do ser 

professor, bem como em torno da docência emerger a constituição da 

profissionalidade do professor do ensino superior. Fundamentalmente, a abordagem 

desta pesquisa recai na constituição da profissionalidade docente, analisar os 

saberes docentes necessários para que o aprendizado resulte em transformações 

sociais, a formação inicial do professor, desafios, professor na contemporaneidade, 

gestão do conhecimento e didática. 

Somente estudando, analisando e debatendo a realidade da universidade, 
estaremos em condições de ter ideias mais claras em relação ao modo 
como podemos melhorar a qualidade do trabalho universitário (ZABALZA, 
2004). 

Nesse sentido, a proposta foi de estudar e analisar as questões que envolvem 

o exercício de atividades acadêmicas do professor do ensino superior. Nessa 

direção, houve uma intencionalidade em conhecer os tensionamentos, pesquisando 

e examinando trajetos possíveis na direção de uma profissionalidade docente da 

melhor qualidade. 

Assim, a investigação sobre o investimento e trajetória profissional dos 

docentes que atuam no ensino superior, foi central e oportuno para centralidade 

desse trabalho. 

Considerando essas abordagens sobre o desenvolvimento profissional 

docente, tínhamos como objetivo geral analisar quais os saberes docentes 

necessários para que o aprendizado resulte em transformações sociais, na 

perspectiva bibliográfica e dos professores do ensino superior. Portanto, a 

contribuição dos professores, a respeito dos saberes docentes, formação do 

professor, desafios e constituição da profissionalidade docente, suas reais 

necessidades em relação a processos formativos. 

Nóvoa (2002) sintetiza que, na verdade, o desenvolvimento profissional 

docente pressupõe modificações no plano pessoal, coletivo e organizacional. 

Enfatiza a importância de investir na pessoa do professor, no contexto da instituição 

e no coletivo dos profissionais, considerando a forma de ensinar e de aprender de 
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cada docente e assim, “[...] contribuir para reforçar as vivências coletivas da 

profissão” (NÓVOA, 2002). 

Regulação do Ensino Superior no Brasil  

Após a composição deste estudo é importante ressaltar que, os fatos, 

independente de sua raridade, novidade, espetacularidade, que se desenvolvem ao 

longo do tempo, fazem parte da história da humanidade. Assim, é relevante analisar 

a educação sempre no contexto histórico geral, para se observar as correlações 

entre suas circunstâncias, articuladas às questões políticas e ao sistema com um 

todo.  

Podemos dizer que até meados da década de 1990, o processo de expansão 

do sistema de ensino superior brasileiro ocorreu de forma tolerante e pouco 

articulada no que tange uma política de regulação propriamente dita. Até então, o 

Conselho Federal de Educação atuava de modo a sinalizar o ritmo desejável de 

expansão com vistas a compensar a ausência de políticas para a área. Tal atuação 

alternava-se entre deliberações de caráter mais permissivo e outras de cunho mais 

restritivo no que diz respeito à abertura de estabelecimentos e cursos de ensino 

superior. 

Importa ressaltar que durante os anos 90 o ensino superior deu mostras de 

acelerado crescimento. Na dinâmica desse processo de expansão do ensino 

superior brasileiro, produziu-se um complexo e diversificado sistema de instituições. 

As reformas do estado executadas nesse período tiveram como base a doutrina 

neoliberal. Assim, podemos afirmar que, para os defensores do neoliberalismo, os 

direitos sociais conquistados, como por exemplo, o direito à educação e a saúde, 

precisam ser administrados pelas leis de mercado. Nesse sentido, há uma 

compreensão de que o Estado necessita liberar os serviços sociais para que o 

mercado capitalista faça especulação, tire vantagens, dirigindo suas ações com 

vistas à reprodução do capital. 

Ainda, sobre o debate educacional dos anos 2000, na direção do governo 

popular, a política de educação foi analisada por Mauês (2010) como uma 

“continuidade” da política de ensino superior governada pelo governo anterior. No 

decorrer desse período, através do Governo Federal, foram criadas uma série de 

iniciativas com incidência ao ensino superior, organizadas pelo Grupo Executivo de 
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Reforma do Ensino Superior, responsável pela organização do documento 

reafirmando princípios e consolidando diretrizes da reforma da educação superior no 

Brasil.  

A educação superior no governo dos anos 2011 até o término desse estudo 

2016, na direção também do governo popular, manteve e ampliou os programas 

adotados pelo governo do anterior presidente, onde comprometeu-se ao assumir a 

presidência em estender a oferta de universidades pelo país com o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 

Torna-se explícito, que o governo desse período deu prosseguimento a forma 

de governo anterior, investindo em políticas assistencialistas e em programas que 

visam à manutenção dos resultados obtidos desde 2003, sem rompimentos, com 

apenas transformações dentro da ordem. 

Todavia, no Brasil, consideramos que o ensino superior principiou sua 

organização de forma mais sistemática a partir de 1934 com a fundação da 

Universidade de São Paulo. Fato esse que retrata uma condição histórica recente no 

cenário educacional. O pós-guerra foi o período em que o país se colocou numa 

condição de maior expansão no sistema de educação contemplando ensino básico e 

superior. 

A Docência na Educação Superior 

 O estudo nos alerta que para refinarmos os nossos entendimentos sobre 

ensino aprendizagem, pensamos ser necessário diferenciar conhecimento e saber. 

O Conhecimento tem relação com a questão da razão e objetividade. Tomado como 

algo material, tem o status de verdade inquestionável. O saber, por sua vez, 

significa, sabedoria, ter sabor.  

Compreender tais mudanças não significa uma simples adequação da sala de 

aula aos alunos que aí estão, mas sim um conhecimento do cenário no sentido de 

planejar uma intervenção pedagógica qualificada. Porém, habilidades, atitudes e 

saberes devem ser desenvolvidos. 

 Quanto à atuação do professor, percebeu-se que não existem receitas 

prontas para o planejamento das aulas e elaboração de estratégias de ensino. O 

que ocorre são experiências vivenciadas, acumuladas, analisadas e refletidas. 
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 A pesquisa, revelou que, tanto no que se refere à tarefa da universidade com 

a formação dos professores como quanto aos saberes da profissão docente e às 

aprendizagens significativas, há referenciais teóricos relevantes, que explicitam e 

apontam caminhos para a qualificação acerca de como ensinar e aprender na 

universidade. Ou seja, não faltam teorias, nem ideias, nem princípios em que 

possam ser sustentados as práticas docentes facilitando a aprendizagem no aluno. 

O estudo permitiu compreender o quão complexa é essa tarefa, pois requer 

muito mais do que conhecer teorias e ouvir professores e alunos. Exige 

intencionalidade de acertar e compromisso com o novo, coragem de correr riscos e 

crença na possibilidade da mudança. 

A Educação na Contemporaneidade 

Verificasse que as novas relações, no mundo do trabalho, exigem 

encaminhamentos pedagógicos, cada vez mais complexos, que refletem no perfil de 

professores desejados pelas instituições. Nessa perspectiva, nossa intenção foi 

investigar os elementos significativos da trajetória profissional de professores de 

ensino superior. 

A prática pedagógica não deve ser focalizada apenas em um dos polos: 

ensino ou aprendizagem, mas sim, provocar situações que possibilitem que o aluno 

estabeleça inúmeras relações com o objeto em estudo, provocar o crescimento 

intelectual e não apenas memorizar informações, que o aluno, diante de novas 

situações, seja capaz de buscar alternativas e argumentos em favor de suas 

escolhas, sendo autônomo do seu pensamento. 

Ao professor cabe “ensinar bem”, e a aprendizagem fica sob responsabilidade 

do aluno do ensino superior. 

Não há como pensar, formular ou desenvolver práticas sem teorias que lhes 

deem sustentação, visto que uma prática docente é produzida a partir de distintos 

campos de saberes e contextualizada no contexto onde é desenvolvida. 

Com base nesses pressupostos teóricos, não se pretende aqui partir de um 

juízo de valor prévio. Nosso objetivo foi apresentar e discutir alguns pressupostos 

que constituem a prática docente universitária, visando a estimular a reflexão sobre 

a ação desenvolvida pelo professor em sala de aula. Ao fazê-lo, esperamos ter 
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contribuído para o diálogo, revisão, o redireccionamento, a ampliação e a criação de 

práticas pedagógicas coerentes com os desafios do mundo em que vivemos. 

Desenvolvimento Profissional: A Palavra dos Docentes do Ensino Superior 

Esta investigação chama a nossa atenção para examinar a produção de 

saberes docentes na relação com o contexto de atuação de professores 

universitários atuantes. Neste estudo, os depoimentos revelam, de modo geral, o 

empenho dos professores em desenvolver um trabalho consistente em sala de aula, 

muito embora encontrem grandes desafios para fazer face às mudanças no perfil 

sócio cultural dos estudantes que chegam a universidade, com interesses muito 

imediatistas e com novas necessidades de aprendizagem, o que tem levado os 

professores a adequar suas práticas, rever seus deveres, para dar conta dessas 

novas demandas. 

Na concepção dos professores participantes da pesquisa, os saberes 

necessários para uma boa aprendizagem, bem como os desafios para qualificar a 

ação docente na educação superior são: sentir-se parte do processo educativo, ter 

experiência em sala de aula, ter domínio da metodologia de ensino. Como desafios 

foram elencados: a má formação recebida, o retrocesso com relação aos 

conhecimentos básicos do ensino médio, o fato de não serem profissionais com 

dedicação exclusiva, e a desvalorização econômica e social. 

Muitas são as preocupações presentes no cotidiano do trabalho dos 

professores do ensino superior, que precisam ser enfrentados com a finalidade de 

qualificar o processo formativo na universidade. São saberes e desafios de todas as 

ordens que envolvem as instituições, as identidades profissionais como um todo, os 

professores em particular, os alunos e a sociedade. 

Essa análise revela a necessidade de que profissionais da educação 

assumam uma atitude proativa, que congregue e articule esforços em uma ação 

intencional e orientada para finalidades definindo programas e matrizes curriculares 

que proporcionem uma estrutura que responda as necessidades dos graduandos e 

aos anseios dos docentes. 

Foi percebido no discurso dos professores algumas convergências, quando 

dirigem para os mesmos pontos do cotidiano na vida acadêmica. Entre eles, 

identificou-se a necessidade em qualificar a ação docente na universidade, 
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pressupondo em rever a formação e investir na formação continuada dos 

profissionais, como condição fundamental em direção ao desenvolvimento 

profissional docente, na tentativa de superar os desafios hoje vividos. Na visão dos 

sujeitos participantes da pesquisa, ficou claro que é imprescindível investir no 

desenvolvimento profissional dos professores tendo em vista que há exigências 

colocadas tanto ao professor quanto à sua formação, nessa lógica, os 

conhecimentos da área específica de formação e os conhecimentos pedagógicos 

são saberes necessários para a atuação docente, além dos conhecimentos de 

formação geral. 

Da mesma forma os conhecimentos construídos a partir da experiência foram 

citados e uma forte relevância de que a formação profissional do professor também 

se dá na articulação da teoria com a prática que, sem dúvida faz parte do 

desenvolvimento profissional, superando a perspectiva de profissionalidade baseada 

unicamente na experiência da sala de aula, sem o suporte da teoria. 

Na verdade, o trajeto encontrado parece anunciar um processo equilibrador 

responsável pela regulação do pensamento e da ação dos professores, sendo que 

os níveis estabelecidos não comportam, meramente, estilos de aprender a ensinar. 

Mas, seguramente, os avanços notados quando se passa de um a outro nível 

evolutivo têm muito a ver com a tomada de consciência do professor, tendo esta por 

objetos, entre outras coisas, a própria prática, a visão e a atitude docentes para com 

os alunos, o envolvimento do professor com as questões do ensino e a 

responsabilidade que sentem pela aprendizagem dos alunos e pela própria atuação. 

Nesse contexto, o trabalho apresentado neste estudo propõe que a formação 

seja sólida e contínua, constituída no compromisso do profissional e das instâncias 

administrativas, mas precisa ser planejada a partir das necessidades dos 

professores. Observa-se que aprender a ensinar vincula-se, em definitivo, com a 

construção do conhecimento profissional docente, sendo fundamental que o 

professor se qualifique para ser docente, pois obviamente existem saberes 

específicos para esse ofício. 

Nesse conjunto de circunstâncias, “[...] temos de estar dispostos a modificar 

as rotinas de nossas ações pedagógicas, de nossos procedimentos didáticos, 

dispostos a questionar nossos próprios saberes” (VEIGA, 2008). 
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É relevante apontar que os desafios que merecem levar adiante a pesquisa 

são exatamente as inquietações em como aliar o compromisso institucional com a 

formação e formação continuada, projetos inovadores de ensino, bem como 

iniciativas que envolvam docentes na sua prática pedagógica, que visem a 

desenvolver a profissionalidade docente dos professores universitários com a 

finalidade de reestabelecer os compromissos da Universidade com seus alunos e 

com a sociedade em geral. A partir dela, será possível intervir na realidade 

acadêmica e elencar novos caminhos que venham ao encontro de uma qualificação 

voltada para o sucesso da atuação na docência. 
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– Roteiro geral das entrevistas semiestruturada realizadas os professores do 
ensino superior participantes da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

PROGRAMA DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR 

Mestranda: Liz Barbara Borghetti 

Orientador: Prof. Dr. Adelcio Machado dos Santos 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar quais são os saberes docentes necessários 
para que o aprendizado resulte em transformações sociais, e servirá como base 
para a defesa de Dissertação de Mestrado da estudante Liz Barbara Borghetti sob 
orientação do Dr. Adelcio Machado dos Santos no Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento e Sociedade da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
UNIARP.  

 

 

Dados de Identificação 

Instituição de Ensino: 
………………………………….............................................................. 

Área de atuação: 
.................................................................................................................... 

 

Grau de instrução: 

 (   ) Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado  (   ) Doutorado 

 

Tempo de trabalho como docente superior:  

(   ) 0 a 5 anos (   ) 6 a 10 anos (   ) 11 a 15 anos (   ) 16 anos ou mais 
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Questões de referência 

 

1. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o que você pensa e/ou, 
quais são os saberes docentes necessários para uma boa docência? 

2. Esses saberes docente pode proporcionar uma boa aprendizagem, e isso 
pode que resultar numa transformação social do sujeito? Comente. 

3. Você costuma ler livros e artigos voltados aos Saberes Docentes e 
Formação Profissional dos Professores?  

4. Na tua concepção a sua prática docente tem contribuído para melhorar a 
cada ano sua prática pedagógica? Cite alguns exemplos que ocorreu com 
você durante a docência que te ajudou a melhorar tua própria prática em 
sala de aula? 

5. Cite elementos que considere indispensável para a prática profissional dos 
professores e suas consequências em relação à formação para o 
magistério. 

6. Quais são os maiores desafios atribuídos ao docente do ensino superior 
atualmente? 

7. O que você considera essencial para desenvolvimento do profissional 
docente? Cite mudanças, desafios, avanços e retrocessos durante tua 
caminhada acadêmica. 

 
8. Sobre o que significa a Universidade para os estudantes? 
 

9. Na sua opinião, qual a formação deve ter o professor para atuar no ensino 
superior? 

 
10. Livres manifestações do colaborador. 


