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Resumo 

A Universitas convive hoje num amálgama que mistura os reclames da sociedade da 
informação (velocidade, inovação, anestesia) e novos modelos de mediação didática, 
todavia, doutos especialistas em suas áreas de conhecimento, recrudescem em práticas 
bancárias de ensino, como cognominou Paulo Freire. Além disso, a anestesia social que 
invade o ensino universitário faz com que prepondere um conhecimento amorfo, 
inodoro e um processo de ensino focado na racionalidade e instrumentalizadora da 
modernidade.  
O saber sensível – categoria de saber ancestral, primaz e relacionada à corporeidade, à 
intuição e aos sentimentos – jamais teve ocasião neste espaço a não ser em situações 
educacionais esporádicas. Os professores universitários reconhecem os saberes 
pedagógicos próprios de sua profissão? Qual o espaço concedido para o saber sensível 
em suas práticas? Essas são as questões que vicejam neste trabalho e nos impulsionam 
ao campo empírico em busca de possíveis respostas que apontem para alternativas de 
solução. 
 

Introdução 

Assistimos passar regularmente por sobre a tela de nossa existência cotidiana, entre 

atônitos, inconformados ou anestesiados, a crise da modernidade. Uma crise que se 

afigura delicada e bestial com seus múltiplos sintomas: acentuado desequilíbrio 

ambiental, violência urbana crescente, fanatismo religioso, terrorismo, acirrada 

desigualdade social, sem-terras, sem-tetos, fome, guerra, extermínio, e a fealdade dos 

centros urbanos. Por outro lado, um mundo presidido pela revolução tecnológica e 

científica, pela globalização econômica e novas configurações geopolíticas. Um mundo 

que vive na fronteira entre a exacerbação da razão instrumental moderna e as novas 

socialidades incertas, inconclusas da pós-modernidade (Maffesoli, 2010, Duarte Jr, 

2004).  

Esse mundo hodierno configurado pela hipertrofia da ciência parcializada provinda dos 

séculos XIX – XX deixou um legado de conquistas inelutáveis, mas um rastro 

impregnado de uma razão científica calculante, quantificável e objetiva que muito 

serviu às pesquisas voltadas à cura da civilização, mas também à sua destruição. Razão 

esta erigida como pensamento único válido. Para Bauman (2001) uma modernidade 

líquida, fluida e dinâmica, na qual as certezas se desmancham qual água a escorrer 

pelas fendas do caminho. Não obstante, é no bojo dessa modernidade líquida que 

vemos configurar-se uma outra cognição e forma de interpretar e atuar sobre o 

mundo. Nesse ínterim e de modo anacrônico à velocidade fulgurante das 

transformações sociais, vivemos uma Universidade que, no mundo ocidental, ainda 
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resiste às características herdadas do medievo. Bolonha, Paris e Salamanca, criadas 

entre os séculos XII e XIII, são universidades que representam seu período histórico 

com características próprias e modos de pensar a humanidade e, quando surgem, se 

erigem enquanto instituições que se impunham contra o modelo instituído das escolas 

catedrais.  A ideia era depor o ideário dos clérigos. “Universitas: o termo designa 
perfeitamente o desafio que ela está disposta a enfrentar, a saber, uma concepção 
transversal, englobando uma multiplicidade de disciplinas que servem de contrapeso à 
prevalência da teologia” (Maffesoli, 2011, p. 15).  

A Universitas convive hoje num amálgama que mistura os reclames da sociedade da 

informação (velocidade, inovação, anestesia) e novos modelos de mediação didática, 

todavia, doutos especialistas em suas áreas de conhecimento, recrudescem em 

práticas bancárias de ensino, como cognominou Paulo Freire. Além disso, a anestesia 

social que invade o ensino universitário faz com que prepondere um conhecimento 

amorfo, inodoro e um processo de ensino focado na racionalidade e 

instrumentalizadora da modernidade. O saber sensível – categoria de saber ancestral, 

primaz e relacionada à corporeidade, à intuição e aos sentimentos – jamais teve 

ocasião neste espaço a não ser em situações educacionais esporádicas.  

 

Marco teórico 
Estarão os professores universitários, tão plenos de razão, preocupados com a 

formação de valores humanos fundamentais à convivência social? 

Com a lógica da vida moderna provinda da produção industrial em larga escala, nossos 

corpos e mentes foram acostumados à disjunção. E aqui defendemos que a vida 

sensível é fundamental para a construção do conhecimento inteligível. Corpo, mente, 

espírito, numa unidade orgânica, religados para uma visão plena da existência 

humana. Afinal, os objetivos primordiais para uma educação humanista apostam numa 

formação integradora do pensamento e dos sentimentos humanos. Da razão e da 

sensibilidade.  

Qual o papel do professor universitário  nesse cenário? 

A docência universitária vem se constituindo, ao longo das últimas duas décadas, num 

campo profícuo de investigação no seio da ciência pedagógica. Razões não faltam: o 

terreno é acidentado, pleno de possibilidades, mas, também de lacunas que 

impulsionam a necessidade de investigação. No Brasil, principalmente a partir dos 

anos de 1990, estudiosos se destacam nessa linha de investigação: CUNHA, 1989; 

VEIGA, 2000, 2005; PIMENTA e ANASTASIOU, 2002; dentre outros. No contexto 

internacional, destacam-se os espanhóis GARCIA, 1999; ZABALZA, 1994; em Portugal, 

NÓVOA, 2002; ALARCÃO, 1998; e na América do Norte, Canadá, podemos citar 

LANGEVIN, 2007; GERVAIS, 2005, RIOPEL, 2006. 

Conhecido também como pedagogia universitária, docência universitária, docência na 

educação superior, esse campo de investigação científica tem desvelado várias 

problemáticas, sobretudo aquelas que se referem às lacunas pedagógicas que se 

assomam à prática de ensino universitária. Desde problemas de concepção 

epistemológica, a problemas metodológicos na sala de aula, a questão central é que os 

professores universitários, em geral, no Brasil como alhures, não tiveram o devido 
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preparo pedagógico para a assunção de uma sala de aula. Em maioria, provêm de 

outras áreas de conhecimento ou outras áreas profissionais, e, via de regra, assumem 

a sala de aula sem que tenham tido qualquer imersão anterior no campo pedagógico. 

Resultado de tudo isso: desgaste profissional, insatisfação de alunos, dos próprios 

profissionais, o que reverbera na qualidade do ensino e o que é pior, na qualidade da 

formação de futuros professores da educação básica.  

Para se ter uma ideia da dimensão do problema, no que tange à legislação brasileira, 

há lacunas muito grandes quanto à formação de professores nesse nível de ensino. A 

Resolução n° 12/83, do Conselho Federal de Educação (CFE), reza em seu Artigo 4º. “os 

cursos de que trata a presente Resolução terão a duração mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem 

assistência docente” e, no Parágrafo 1º. estabelece que “pelo menos 60 (sessenta) 

horas de carga horária serão utilizadas com disciplinas de formação didático-

pedagógica, devendo o restante ser dedicado ao conteúdo específico do curso, 

incluindo a iniciação à pesquisa”. Essa preocupação parece ter diminuído, como se 

verifica no texto do Artigo 5º, juntamente com o Parágrafo 1º, da Resolução N° 03/99, 

da CES/CNE (Câmara de Educação Superior e Conselho Nacional de Educação): “Art. 5º 

Os cursos de que trata a presente Resolução terão a duração mínima de 360 (trezentas 

e sessenta) horas, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem 

assistência docente e o destinado a elaboração de monografia ou trabalho de 

conclusão do curso. § 1º Quanto se tratar de curso destinado à qualificação de 

docentes para o magistério superior do Sistema Federal de Ensino, deve-se assegurar, 

na carga horária, além do conteúdo específico do curso, o indispensável enfoque 

pedagógico”.  

A formação dos professores universitários é um problema e a legislação vigente é 

dúbia, mencionando, para efeito dessa formação, os cursos de especialização lato 
sensu com uma carga horária irrisória, ou, no caso da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) 9394/1996 que, resumidamente, menciona que a 

formação dos docentes do ensino superior dar-se-á preferencialmente em cursos de 

mestrado e doutorado, não estabelecendo, assim, a obrigatoriedade de uma formação 

pedagógica específica para este nível de ensino. Como se vê, é apenas a ponta de um 

iceberg. Com este trabalho, pretendemos nos imiscuir nesse oceano, indagando: Os 

professores universitários reconhecem os saberes pedagógicos próprios de sua 

profissão? Qual o espaço concedido para o saber sensível em suas práticas? Essas são 

as questões que vicejam neste trabalho e nos impulsionam ao campo empírico em 

busca de possíveis respostas que apontem para alternativas de solução. 

 

Metodologia 
Objetivos 

a) Identificar os saberes pedagógicos mobilizados por professores universitários no 

Instituto de  Saúde coletiva;  

b) evidenciar o espaço concedido ao saber sensível nas práticas pedagógicas dos 

professores, mediante análise de suas representações;  
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c) evidenciar as relações entre saberes pedagógicos, saber sensível e profissionalidade 

dos professores universitários. 

Trata-se de pesquisa exploratória de cunho eminentemente qualitativo (análise de 

diários de observação, memoriais e questionários). Os dados coletados na pesquisa de 

campo possuem natureza predominantemente descritiva, valorizando principalmente 

o “significado” que os sujeitos da pesquisa atribuem às questões demandadas, na 

tentativa de compreender suas perspectivas.  Graças à análise qualitativa, sobre as 

representações dos professores de cursos de licenciatura, evidenciaremos nossas 

hipóteses acerca do lugar, continuidades e rupturas que caracterizam o processo de 

construção da profissionalidade docente e os saberes constituintes deste fenômeno.  

O contexto da pesquisa constitui-se do curso na área de Saúde da Universidade 

Federal da Bahia. Constituirão a população desta pesquisa 22 professores 

colaboradores. Os professores foram escolhidos por adesão voluntária. 

A coleta das informações levou  em conta os seguintes instrumentos e procedimentos 

de pesquisa: aplicação de questionários Likert por via online; escrita dos memoriais; 

participação nos ateliers pedagógicos formativos com escritas avaliativas. A análise dos 

dados de-se mediante analise de frequência dos questionários aplicados. Para efeito 

deste congresso apresentaremos os dados colhidos a partir dos questionários. 

 

Resultados 
No total tivemos dez sujeitos que responderam aos questionários. Todos os 

professores (100%) afirmaram utilizar os conhecimentos prévios dos alunos para 

planejar suas atividades didáticas e 50% deste replanejam suas aulas com a 

colaboração dos estudantes. 80% dos professores discutem com seus alunos as formas 

de participação nas aulas; entretanto, esta participação cai quando se trata da 

avaliação da aprendizagem - 60% dos professores discutem com seus alunos formas de 

avaliação. Todos os professores permitem o diálogo , em suas classes, e realizam a 

mediação de conflitos. A mesma coisa para a construção de acordos de convivência 

entre os sujeitos e também para o planejamento de metodologias diversificadas 

(100%). Não obstante, 60% desses professores consideram importantes as estratégias 

baseadas sobre a transmissão de conteúdos. Todos os mestres afirmaram propor 

situações de desafio e problemáticas, assim como, a estimulação de reflexões sobre 

situações profissionais concretas. 60% afirmam estimular o diálogo com outros 

domínios de conhecimento e 100% estimulam o debate. O trabalho cooperativo é 

apreciado por 70% dos professores. 

Sobre a criação de atmosfera afetiva positiva, 100% dos professores são favoráveis, 

assim como à estimulação da autonomia dos alunos em relação a seus estudos. 

As atividades lúdicas são realizadas por 60% e as linguagens artísticas (música, teatro, 

artes visuais) são colocadas em prática por 50% dos professores. 100% destes afirmam 

utilizar mídias eletrônicas em suas aulas, mas esta frequência cai para 60% quando se 

trata da utilização de interfaces digitais para a construção de atividades inovadoras. 

 

 



 

 

577 

Conclusões 
Pode-se dizer que nesta recente instituição - Instituto de Saúde Coletiva  fundado há 

cinco anos - a maioria dos professores trabalha, numa abordagem interdisciplinar e 

colaborativa. Não obstante, ainda se ressentem de alguma dificuldades, a saber:  

a) de início os professores são interessados na formação pedagógica, mas 60% deles 

não participam de eventos científicos na área, nem de formações pedagógicas; 

 b) a faculdade foi fundada sob um paradigma interdisciplinar, mas, 60% não 

compartilham seus estudos na instituição com seus pares; e 40% não fazem relatórios 

ou diários reflexivos de forma sistemáticas sobre suas atividades de ensino; 

 d) os professores demonstram estar interessados num trabalho pedagógico 

colaborativo e autônomo por parte dos alunos, mas 60% não discutem suas 

modalidades de avaliação com seu público. 

Para finalizar, podemos afirmar que encontramos, no terreno empírico, uma equipe de 

professores interessada em desenvolver um trabalho inovador. Com efeito, 60% 

utilizam atividades lúdicas e 50% utilizam as linguagens artísticas em seus cursos. 90% 

deles tem uma ideia razoavelmente clara do que significam os saberes pedagógicos, 

mas não os identificam com clareza. Falta também um trabalho didático mais 

profundo que combine razão e sensibilidade. 
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