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Resumo: Este texto decorre de pesquisa vinculada ao projeto “Impactos das Políticas de 

Formação de Professores em Contextos Emergentes”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa 

GESTAR/CNPq, que objetiva analisar os impactos das políticas de formação inicial e 

continuada nos cursos de licenciatura presencial e a distância na Universidade Federal de 

Santa Maria em inter-relação com contextos emergentes e a qualidade na Educação Superior. 

Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa (TRIVINOS, 2008), em que os 

procedimentos se configuram pela pesquisa do estado do conhecimento junto ao catálogo de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

considerando as publicações científicas de 2012 a 2017. Também, utilizou-se o questionário 

misto on-line (GIL, 2004), aplicado aos docentes dos cursos de licenciatura da UFSM. A 

pesquisa encontra-se na fase de entrevistas com coordenadores dos cursos de licenciatura. 

Como base teórica do estudo utilizou-se Morosini (2014; 2015), Junior e Catani (2013), 

Akkari (2011), Gatti e Barreto (2009), Knight (2012), entre outros. Na pesquisa do estado do 

conhecimento foram selecionados 135 trabalhos que se relacionam a quatro descritores: 

“diversidade”, “expansão e diversificação”, “políticas de formação de professores” e 

“internacionalização”. Constatou-se, preliminarmente, pela pesquisado estado do 

conhecimento e pelos resultados dos questionários com os docentes que a terminologia 

contextos emergentes ainda é pouco debatida e articulada ao cenário da formação docente, no 

entanto percebeu-se que contextos emergentes estão intimamente relacionados às políticas 

educacionais e, nesse sentido, podem decorrer de tais políticas e/ou desencadeiam ações de 

governo/institucionais, as quais se destacam: expansão de vagas em cursos de licenciatura 

presenciais a exemplo dos cursos noturnos; novos cursos de licenciatura associados à 

interiorização da instituição com a criação de campis e unidades/vagas; criação de cursos de 

licenciatura na modalidade a distância via interiorização da instituição com criação de polos 

EaD; reserva e seleção de vagas para grupos sociais especiais via cotas; novos mecanismos de 

avaliação e seleção para ingresso; reestruturação/adaptação na arquitetura dos espaços 

institucionais para acessibilidade às pessoas com necessidades especiais; programas de 

governo relacionados a formação inicial e continuada de professores que propiciam a 

interlocução e a interdependência entre educação básica e superior; desenvolvimento de 

programas voltados à mobilidade acadêmica; participação dos docentes/estudantes em eventos 

internacionais; utilização de subsídios/referenciais em línguas estrangeiras nas disciplinas dos 

cursos; estabelecimento de redes de pesquisa interinstitucionais internacionais; preparação dos 

estudantes para a atuação profissional e social num contexto local e global. 
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Introdução 

 

Este texto decorre de pesquisa vinculada ao projeto “Impactos das Políticas de 

Formação de Professores em Contextos Emergentes”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa 

GESTAR/CNPq, que objetiva analisar os impactos das políticas de formação inicial e 

continuada nos cursos de licenciatura presencial e a distância na Universidade Federal de 

Santa Maria em inter-relação com contextos emergentes e a qualidade na Educação Superior. 

As políticas públicas para a Educação Básica e Superior no Brasil passaram por 

[re]estruturações de pequenas a grandes proporções. Tais perspectivas imbricadas ao aumento 

populacional, ao desenvolvimento e o crescimento econômico no país, condicionados a 

fatores tais como urbanização, industrialização e formação tem sido preocupação constante 

nas pesquisas e debates, especialmente no que tange a universalização do acesso e aos 

aspectos constitutivos à formação e atuação docente de qualidade. 

Além da perspectiva normativa para atendimento às metas mundiais para a educação 

superior, outro marcos importante foi delineando os encaminhamentos realizados pela União, 

para atender as especificidades e necessidades das redes e sistemas de ensino, articulando as 

Instituições de Ensino Superior, por adesão dos estados, municípios e Distrito Federal. Tais 

perspectivas implicaram no surgimento de uma nova conjuntura para a Educação Superior e 

consequentemente as novas demandas para a universidade que, diretamente, influencia e se 

deixa influenciar pelo campo das políticas públicas educacionais no Brasil entre outras 

realidades mundiais.  

Essa realidade multifacetada passou denominar-se contexto emergente e requer uma 

nova pedagogia universitária. Verifica-se a existência de um paradigma educacional que vem 

[re]articulando novos rumos e, consequentemente, novos processos de gestão de Cursos e 

Programas na Universidade. Para tanto, no redimensionamento desse cenário prioriza-se 

compreender quais as políticas e as ações desenvolvidas na interlocução entre educação 

superior e básica – no âmbito global/nacional/local, sob o viés da qualidade da formação e 

atuação profissional, que delineiam e desencadeiam contextos emergentes.  

 

Metodologia  

 

A metodologia ancora-se em um estudo de caso de abordagem qualitativa 

(TRIVINOS, 2008), em que os procedimentos se configuram pela pesquisa com conotação do 



 

estado do conhecimento que segundo os estudos de Morosini (2015) se constitui uma fonte 

para as produções, contribuindo assim com a ruptura de pré-conceitos que o pesquisador 

possui ao iniciar sua pesquisa, bem como por acompanhar esse processo marcado pela grande 

influência de órgãos governamentais na condução da avaliação da produção científica e pelas 

decorrentes questões políticas e sociais.  

No sentido de abarcar a revisão de literatura com aprofundamentos de leitura e estudos 

em produções científicas junto ao catálogo de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, considerando as publicações científicas de 

2012 a 2017. Assim, buscou-se priorizar na seleção da leitura flutuante e categorização das 

tendências e contribuições dos estudos os principais desafios relacionados a “diversidade”, 

“expansão e diversificação”, “políticas de formação de professores” e “internacionalização”. 

da Educação Superior. Também, utilizou-se o questionário misto on-line (GIL, 2004), 

aplicado aos docentes dos cursos de licenciatura da UFSM. A pesquisa encontra-se na fase de 

tabulação dos dados do questionário e entrevistas com coordenadores dos cursos de 

licenciatura. 

 

Formação de Professores e Contextos Emergentes na educação superior 

 

Educação no Brasil encontra-se em um contexto de transição e no que tange a 

Educação Superior, o que se percebe é que cada vez mais temos visto novos formatos de IES, 

que reverberam consequentemente em novas políticas públicas e os cursos com formação de 

professores, com novos currículos, docentes e discentes, Morosini, afirma que os Contextos 

emergentes na Educação Superior são configurações em construção na Educação Superior 

observadas em sociedade contemporâneas e que convivem em tensão com concepções pré-

existentes, refletoras de tendências históricas. (MOROSINI, 2015) 

No Brasil, portanto, as políticas de formação docente tem buscado aderência às 

exigências mundiais e a formação inicial e continuada estão na centralidade dos processos que 

envolvem a profissionalização dos docentes. Tais políticas têm sido consideradas como 

requisito mínimo para a valorização profissional. 

Kuenzer (1998) destaca que as demandas de formação de professores respondem à 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações sociais, e a configuração oriunda das 

diferentes posições que são assumidas em relação aos projetos apresentados pelo grupo que 

ocupa o poder a partir de uma determinada correlação de forças, bem como, cada etapa de 

desenvolvimento social e econômico correspondem projetos pedagógicos, aos quais 



 

correspondem perfis diferenciados de professores, no intuito de atender às demandas dos 

sistemas sociais e produtivos com base na concepção dominante. 

O Ensino Superior a tornar-se integrante da globalização, a qual influencia 

diretamente na elaboração das políticas públicas dos países subdesenvolvidos e emergentes, 

norteados por uma lógica internacional de desenvolvimento econômico e social, com 

influências diretas dos organismos multilaterais. Segundo Akkari (2011), o termo 

“organização internacional” originalmente trata-se do sistema das Nações Unidas, em que a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef) são as agências especializadas em Educação, no 

entanto é existente demais organizações que possuem influência no setor educacional, entre 

elas o Banco Mundial, a Organização Mundial do comércio (OMC) e a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Nesta nova lógica mundial/nacional/local, os cursos estão sendo desafiados a 

oportunizar espaços de discussão, interação entre sujeitos, estudo de marcos legais e teóricos, 

análises conjunturais de indicadores e de fatores intervenientes a atuação docente na 

sociedade do conhecimento e que produz e é produzida por contextos emergentes. 

Os cursos de licenciatura, são os que mais crescem na perspectiva da expansão dos 

cursos da EAD, impulsionados por programas de governo que visam facilitar o acesso de 

alunos ao ensino superior. Entre estes programas, podemos destacar o Programa Universidade 

para Todos (ProUni) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Esta modalidade de ensino 

vem se destacando por inúmeros fatores, entre eles, a conectividade, relações tecnológicas o 

uso das TICs, flexibilidade de tempo, entre outros.  

O que potencializa a internacionalização, que pode ser vista também, como 

compartilhamento dos saberes, a exemplo do que dimensiona Juliatto (2005), verifica-se a 

preocupação com a melhoria da qualidade da educação, e nesse sentido, nas últimas décadas o 

mundo inteiro vem movimentando um processo de internacionalização na educação superior. 

Uma consequência direta está envolvida com a [re]articulação da universidade nesse cenário, 

entendendo-a como pilar para a formação e atuação profissional.  

De acordo com o Relatório Técnico do Censo da Educação Superior “[...] no período 

de 2012-2013 as matrículas nos cursos de licenciatura aumentaram 0,6%”(DALLA CORTE; 

SARTURI, 2015, p. 41). As autoras salientam acerca da importância da discussão e análise 

para os movimentos relacionados a recente trajetória das políticas públicas para a formação de 

professores no Brasil. 

A facilitação do ingresso nas IES públicas, também, pode ser vista pelo movimento de 

expansão que, segundo Oliveira (2013), pode-se chamar de “massificação” do ensino 



 

superior, para atender as demandas sociais. E, assim, com o desenvolvimento e a 

democratização populista, constata-se o crescimento do número de estabelecimentos do 

ensino superior e consequentemente, a ampliação do número de vagas.  

 

Resultados e Analises 

 

Para a presente pesquisa foram selecionados 135 trabalhos que se relacionam a quatro 

categorias, são elas: “diversidade”, “expansão e diversificação”, “políticas de formação de 

professores” e “internacionalização”, sendo eles 70% das pesquisas são teses de doutorado e 

30% são dissertações sobre as temáticas mencionadas.  

 

TABELA 1 -  Quantitativo de produção 

ANOS DISSERTAÇÕES TESES 

2012 24 10 

2013 21 6 

2014 10 6 

2015 13 7 

2016 16 8 

2017 11 3 

TOTAL 95 40 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

As categorias elencadas para a pesquisa do estado do conhecimento foram elencadas, 

visando que as mesmas estão alinhadas  através das aproximações de temática e referenciais, 

bem como, relacionadas à constituição de políticas públicas voltadas para os cursos de 

licenciatura. Na tabela 1, podemos identificar o número de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, de acordo com anos das pesquisas situadas no catálogo de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  da CAPES. Já o Gráfico 1, 

esta identificado as categorias de analise dos trabalhos, bem como, o quantitativo destes. 

 

GRÁFICO 1: Categorização das pesquisas 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 



 

 

A respeito dos trabalhos encontrados na categoria “formação de professores” 

priorizou-se por aqueles que se configuram na perspectiva da formação em interconexão com 

os cursos de licenciatura. Identificou-se, assim, nesta categoria pesquisas relacionadas a oferta 

de cursos de licenciatura a distância, a influência dos organismos multilaterais na 

[re]formulação de políticas de formação de professores, o  desenvolvimento de programas de 

governo a exemplo do PIBID e a inclusão social, formação para ensino técnico, como 

principais temáticas emergentes.  

Martelet (2015) uma das pesquisadoras encontradas afirma que, diante dessa 

proposição pode-se afirmar que as políticas educacionais brasileiras, que fomentam 

Programas como o PIBID, incumbem o desafio de desenvolver práticas educativas não  

somente referente a valorização da formação dos professores, mas também estejam 

comprometidas com a qualidade da educação da escola básica, superando as dificuldades 

relacionadas, bem como, a falta de recursos e aprendizagem dos discentes.  

Na categoria de Expansão as pesquisas destaca-se o Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de 

abril de 2007, Expansão de campi, Cursos Noturnos e Educação a distancia, Universidade 

Aberta do Brasil, Programa Universidade para Todos- PROUNI, Fundo de Financiamento 

Estudantil- FIES, entre outros. A  pesquisa de doutorado intitulada “Avaliação Institucional 

da Extensão Universitária na UFPB : A regulação e emancipação” afirma que a partir da 

segunda metade da década de 1990 a expansão de vagas passa a ser marcada com o forte 

argumento de ampliação ao acesso do ensino superior, bem como, apresenta discussões acerca 

da massificação do ensino sem a observância das condições acadêmicas e estruturais 

necessárias a um padrão de qualidade, o que demanda de expansão de vagas de forma 

desordenada.  O que coloca em cheque o debate relacionado também a permanência dos 

estudantes e a qualidade do ensino. (SERRANO, 2012) 

No que tange a categoria relacionada a diversidade foram identificados estudos que 

tratam das ações Afirmativas, reserva de vagas para alunos cotistas, acesso e permanência, 

acessibilidade e inclusão. O trabalho intitulado “INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: EFEITOS NA DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA” de autoria de Pieczkowsk (2014) apresenta como problema de pesquisa:  

Quais os efeitos da inclusão de estudantes com deficiência na docência universitária? Que 

atualmente tem se intensificado nas discussões, visto que, o agendamento de políticas de 

inclusão se  intensifica cada vez mais. Silva (2017) menciona sobre o processo de surgimento 

das atuais políticas públicas perpassando pelos governos citados, o panorama do ensino 



 

superior e os avanços que esse segmento de ensino teve nas últimas duas décadas 

principalmente na inclusão de grupos excluídos e no desdobramento de medidas que visam a 

permanência dos mesmos, faz-se necessário compreender, no atual panorama do  ensino 

superior, como essas políticas estão sendo implementadas e executadas, para isso a autora 

utiliza os se alguns entrevistados em sua pesquisa. 

A categoria Internacionalização apresenta mais fortemente pesquisas voltadas para 

mobilidade acadêmica e cooperação e redes internacionais, maior parte das pesquisas relata o 

Programa ciência sem fronteiras e seus impactos na formação e no contexto do universitário. 

Oliveira (2013) menciona que a  mobilidade acadêmica de estudantes e docentes faz parte de 

uma tendência de formação em nível superior que se evidencia desde antes da criação do 

sistema nacional de pós-graduação brasileiro, que é a da internacionalização. Essa tendência 

vem se fortalecendo devido ao desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação e de transporte, que proporcionaram uma maior interação nacional e 

internacional em todos os setores.  

A internacionalização da educação superior via mobilidade tem sido considerada 

instrumento para se garantir o acesso ao conhecimento construído em outras instituições e 

países que possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa nacional e, portanto, para a 

resolução de problemas locais. Portanto, embasando-se nas ideias de Knight (2002), 

considera-se que a internacionalização, de modo geral, é, ao mesmo tempo, força propulsora e 

resultado do acentuado processo de globalização e, por isso, possui uma natureza 

contraditória, podendo ser associada a ações que proporcionem integração nacional e 

internacional bem como que conduzam ao aumento das assimetrias econômicas, culturais, 

sociais e educacionais em todo o mundo. 

 

Considerações Finais 

 

Constatou-se, preliminarmente, pela pesquisado estado do conhecimento e pelos 

resultados dos questionários com os docentes que a terminologia contextos emergentes ainda 

é pouco debatida e articulada ao cenário da formação docente, no entanto percebeu-se que 

contextos emergentes estão intimamente relacionados às políticas educacionais e, nesse 

sentido, podem decorrer de tais políticas e/ou desencadeiam ações de governo/institucionais, 

as quais se destacam: expansão de vagas em cursos de licenciatura presenciais a exemplo dos 

cursos noturnos; novos cursos de licenciatura associados à interiorização da instituição com a 

criação de campis e unidades/vagas; criação de cursos de licenciatura na modalidade a 

distância via interiorização da instituição com criação de polos EaD; reserva e seleção de 



 

vagas para grupos sociais especiais via cotas; novos mecanismos de avaliação e seleção para 

ingresso; reestruturação/adaptação na arquitetura dos espaços institucionais para 

acessibilidade às pessoas com necessidades especiais; programas de governo relacionados a 

formação inicial e continuada de professores que propiciam a interlocução e a 

interdependência entre educação básica e superior; desenvolvimento de programas voltados à 

mobilidade acadêmica; participação dos docentes/estudantes em eventos internacionais; 

utilização de subsídios/referenciais em línguas estrangeiras nas disciplinas dos cursos; 

estabelecimento de redes de pesquisa interinstitucionais internacionais; preparação dos 

estudantes para a atuação profissional e social num contexto local e global. 

Verificou-se que os contextos emergentes, na perspectiva da formação de professores 

e da expansão da educação superior, constituem-se desafios às IES e que de acordo com os 

trabalhos encontrados, percebe-se que cada vez mais são realizados pesquisas nas areas da 

expansão e formação de professores, discutindo os programas voltados para a ampliação e 

democratização do Ensino Superior.  

Os movimentos de internacionalização acontecem, justamente, porque, segundo os 

pesquisadores, potencializa a interlocução entre instituições, entre múltiplas culturas e a 

produção de conhecimento entre os países e grupos de pesquisa. Nos textos analisados, a 

terminologia “contextos emergentes” ainda é pouco discutida, o que demanda maior 

aprofundamento nos estudos conceituais e inter-relações com elementos que caracterizam tais 

cenários na educação superior. Percebeu-se que os contextos emergentes voltados à formação 

de professores, em interlocução com os cursos de licenciatura, estão intimamente relacionados 

a elementos que  interferem na produção de políticas educacionais, bem como são decorrentes 

de tais políticas e se descortinam em ações de governo e/ou institucionais.  

Além disso é pontual a ampliação da interdependência entre educação básica e 

superior. Já, os resultados quanto a expansão da Educação Superior e os cursos de 

licenciatura, em sua importância e impacto por si só caracteriza-se como um contexto 

emergente. Entretanto, tal fenômeno evidencia-se em suas especificidades pela [re]articulação 

de espaços, tempos e metodologias administrativo-pedagógicas para as Instituições de Ensino 

Superior, bem como meios de acesso e permanência nos cursos de licenciatura devido 

expansão das unidades, vagas e cursos, assim como a diversificação do ensino pela 

modalidade a distância que vem se destacando com a finalidade de promover a 

democratização do ensino.  

Conclui-se que a formação inicial de professores, se bem articulada e subsidiada por 

processos formativos ancorados em desafios, interconectados a contextos emergentes, 

potencializa ao profissional da educação avançar no seu aperfeiçoamento e consequente 



 

desenvolvimento profissional, a importância de as políticas e processos formativos de 

educação superior, mediatizados pelos cursos de licenciatura, atendam as reais demandas da 

internacionalização, da expansão, da diversidade e diversificação na e da universidade, 

especialmente na perspectiva de transcender aos espaços de [re]produção de programas e 

ações de governo sem o devido conhecimento das condições, conexões e implicações de tais 

processos formativos.  
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