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8.5. 

Título: 

Experiencias y reflexiones en Perú y Brasil para la innovación del profesorado 

universitario. La atención a la creatividad y a la superdotación  

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a:  

Malaspina, Uldarico [Pontificia Universidad Católica del Perú] 

Resumo: 

En el presente simposio se pone énfasis en la importancia de la innovación del profesorado 

universitario para mejorar integralmente la relación profesor-alumno y – en este marco – prestar la 

debida atención al estímulo a la creatividad y a los casos de alumnos superdotados, así como a grupos 

de alumnos cuya educación previa a la universitaria no favoreció una formación metacognitiva 

adecuada. Se expondrá estudios, en esta línea, realizados en la Universidad de Brasilia y en la 
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Universidad Católica de Brasilia. 

Es evidente que a pesar de existir consenso sobre la importancia de que los estudiantes sean creativos 

y sobre la necesidad de educar para la creación de conocimientos, muchos profesores desconocen las 

características de los ambientes de aprendizaje y enseñanza que promuevan la creatividad. Ante esta 

situación y con el propósito de aportar a cubrir estos vacíos, se expone reflexiones y experiencias 

relacionadas con el desarrollo de la creatividad en el aula universitaria, incluyendo estrategias y 

métodos de enseñanza. Más aún, se identifica los obstáculos que dificultan el desempeño de los 

profesores al tener estudiantes superdotados y se presenta para la discusión estrategias de formación 

de profesores universitarios para la formación de estos alumnos. 

Se expone algunos estudios y experiencias de formación docente desarrollados en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; en particular, los estudios que se vienen haciendo y los resultados que 

se están obteniendo, contemplando el proceso de mentoring en la formación interdisciplinaria e 

integral en la educación superior, empleando criterios de la Teoría Fundamentada, y las experiencias 

exitosas de formación de docentes para la innovación en la enseñanza de las matemáticas a 

estudiantes de humanidades, realizadas por un grupo de matemáticos educadores, teniendo como 

marco que una adecuada enseñanza de la matemática estimulará la creatividad, el razonamiento 

lógico, la capacidad para identificar y resolver problemas, el autoaprendizaje y el manejo de la 

información con criterios científicos, y que estas capacidades son fundamentales para la creación de 

conocimientos en las diversas especialidades. 

Palavras-chave: 

Formación de profesores, creatividad, talento, superdotación, teoría fundamentada, creación de 

conocimientos. 

 

8.5.1. 

Título: 

O fomento da criatividade na formação de professores para o magistério superior 

Autor/a (es/as):  

Alencar, Eunice M. L. Soriano de [Universidade de Brasília] 

Resumo: 

A importância da criatividade na educação superior tem sido crescentemente reconhecida, dada a 

necessidade de se preparar os jovens para o mundo incerto e complexo do trabalho, que requer 

pessoas aptas a utilizar sua capacidade criativa. Apesar deste reconhecimento, o fomento da 

criatividade neste nível de ensino constitui-se em grande desafio. Embora haja acordo de que os 

estudantes devam ser criativos, muitos professores desconhecem características de ambientes de 
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aprendizagem e ensino promotores da criatividade. Ademais, são muitos os fatores, como 

atitudes/resistências dos estudantes, elementos organizacionais de naturezas diversas, atributos 

personológicos e práticas pedagógicas do professor, que, interagindo entre si de forma complexa, têm 

impacto em sua expressão no ambiente universitário. O foco da apresentação será o docente. Serão 

abordados distintos elementos que se associam ao florescimento da criatividade na sala de aula da 

educação superior, incluindo estratégias, metodologias e abordagens de instrução, qualidade da 

relação professor-aluno, traços de personalidade, crenças e pressupostos do professor a respeito de 

ensino e criatividade, além da habilidade percebida pelo docente para fomentar a criatividade dos 

estudantes. É imprescindível que a criatividade não seja negligenciada na educação superior. Neste 

sentido, é fundamental incorporar a discussão sobre o tema nas propostas de formação para o 

magistério superior. 

Palavras-chave: 

Criatividade; professor; magistério superior. 

 

A importância da criatividade na educação tem sido amplamente reconhecida por especialistas 

de áreas diversas. Tem sido lembrado que, na sociedade contemporânea, aqueles que não fazem 

uso de sua capacidade de criar correm risco de fracassar em distintas esferas da vida (Kaufman 

& Sternberg, 2010). Neste sentido, sinaliza Csikszentmihayi (2007) que, enquanto na 

Renascença a criatividade poderia ser um luxo para alguns, na atualidade, é uma necessidade de 

todos. Ela constitui-se não apenas em recurso fundamental para o indivíduo, mas também para 

organizações e sociedades. Dentre as vantagens para o indivíduo, ressalta-se a possibilidade de 

permitir a ele tirar maior proveito das oportunidades e responder de forma mais produtiva aos 

desafios e dificuldades presentes na vida pessoal e profissional. Outra vantagem é a contribuição 

da expressão criativa para a qualidade de vida, uma vez que tal expressão é usualmente 

acompanhada de sentimentos de satisfação e prazer, elementos chaves para o bem estar 

emocional e saúde mental (Alencar, 2007; Pannells & Claxton, 2008; Runco, 2004).  

Ao nível das organizações, a criatividade é fator essencial para a inovação e consequente 

sucesso das organizações. Ela tem sido considerada como elemento crítico para a sobrevivência 

de muitas organizações, tendo em vista os desafios gerados pela globalização, crescente 

competição e ritmo acelerado de mudanças. Neste cenário, a criação de novos produtos e 

serviços constitui-se um dos pilares para o crescimento econômico. Constata-se que as 

organizações têm sido pressionadas a inovar de forma mais rápida, o que requer um melhor 

proveito dos recursos disponíveis, incluindo a criatividade de seus profissionais.  

 No que diz respeito à sociedade, como sinaliza Smith-Bingham (2007), a prosperidade futura 

dos países depende de forma crescente de sua capacidade de inovar, ou seja, de transformar 
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ideias em novos produtos e serviços, desenvolver novas tecnologias e formas de produção, 

introduzir produtos e serviços em novos mercados e ainda, em contexto global, enfrentar os 

inúmeros desafios do planeta, nas áreas de saúde, educação e trabalho. Em sintonia, Lubart 

(2007, p. 8) sublinha que, “para as questões capitais como aquelas sobre o equilíbrio social ou 

planetário, o pedido de novas abordagens e soluções se faz cada vez mais urgente”.  

Ressalta-se que a consciência da relevância crescente da criatividade tem levado governos de 

diversos países a tomarem iniciativas com o objetivo de se promover um debate e implementar 

políticas educacionais voltadas para o desenvolvimento de habilidades criativas de estudantes. 

Informações a este respeito são apresentadas por Cheung, Roskams e Fisher (2006), Smith-

Bingham (2007) e Strom e Strom (2002), entre outros. Segundo Cheung e colaboradores, por 

exemplo, o treinamento de criatividade se tornou em anos recentes uma parte crucial da 

educação universitária em Hong Kong, em consonância com a expectativa do governo de que a 

educação superior promova estudantes flexíveis, criativos e críticos. Smith-Bingham aponta o 

renovado interesse por criatividade em países da Grã-Bretanha, descrevendo projetos e 

iniciativas nessa direção e algumas questões que os responsáveis pela produção de políticas 

públicas têm se deparado para tornar a criatividade uma prioridade política. Em complemento, 

Strom e Strom (2002) sinalizam que recomendações para se promover a criatividade em cursos 

universitários têm sido feitas por governos de países, como China e Japão, bem como por 

líderes de empresas norte-americanas e europeias. 

Por outro lado, apesar do reconhecimento dos benefícios da criatividade tanto para o indivíduo e 

sua realização pessoal quanto para a sociedade, e iniciativas isoladas em alguns países, tem sido 

também documentado que o desenvolvimento da criatividade não constitui prioridade nos 

diversos níveis de ensino, sendo frequente tais habilidades serem reprimidas na escola 

(Renzulli, 2005; Runco, 2004). Há evidências empíricas sugerindo inclusive que a criatividade 

do indivíduo declina com o aumento de anos de educação formal, ressaltando vários autores as 

oportunidades limitadas e/ou falta de incentivo à criatividade e mesmo o desencorajamento e 

punição da expressão da criatividade no contexto escolar (Alencar & Fleith, 2009; Castanho, 

2000; Csikszentmihalyi, 2007; Lemons, 2005; Lilly & Bramwell-Rejskind, 2004; Wechsler, 

2001, 2002). 

 

Criatividade na Educação Superior 

A necessidade de se propor condições que favoreçam o desenvolvimento da criatividade do 

estudante universitário tem sido crescentemente reconhecida. Como lembra Jackson (2006, p. 

1), “o objetivo da educação superior é ajudar os estudantes a desenvolver o seu potencial o 

máximo possível neste nível, e assim possibilitar os estudantes serem criativos deve ser uma 
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parte explícita de sua experiência na educação superior”. Ressalta ainda que a educação superior 

necessita levar em conta o importante papel da criatividade no processo de preparar os jovens 

para o mundo incerto e complexo do trabalho, que requer pessoas aptas a utilizar sua capacidade 

criativa. Ele e outros autores, como Alencar e Fleith (2010) e Jackson, Oliver, Shaw e Wisdom 

(2007) sinalizam ser a criatividade essencial na sociedade do conhecimento, sendo esta uma das 

razões para a necessidade de os docentes universitários promoverem condições, incluindo 

estratégias, métodos e abordagens de instrução, que potencializem o desenvolvimento da 

capacidade de criar. Foi este inclusive um dos motivos que levou a Associação Europeia de 

Universidades a realizar o projeto “Criatividade na Educação Superior”, para o qual foram 

convidadas duas instituições de educação superior de 21 países, para um trabalho em 

cooperação que examinou um elenco de condições que poderia promover ou inibir a 

criatividade, com foco em tópicos diversos, como inovação no ensino e aprendizagem e 

instituições de educação superior criativas, sua estrutura e liderança (European University 

Association, 2007).  

Apesar de iniciativas como as anteriormente relatadas, autores diversos têm apontado a pouca 

atenção ao desenvolvimento das habilidades criativas do estudante universitário (Alencar & 

Fleith, 2009; Castanho, 2000; Csikszentmihalyi, 2007; Jackson, 2006, 2007; Jackson, Oliver, 

Shaw & Wisdom, 2007; Martínez, 2002; Wechsler, 1998, 2001), direcionando críticas à 

educação superior, pela sobrecarga de teoria, ênfase na reprodução de informações, preferência 

por condutas conformistas e rigidez dos planos de ensino. Neste sentido, Jackson, Oliver, Shaw 

e Wisdom (2007) sublinham que a importância da criatividade nos processos de ensino e 

aprendizagem tem sido amplamente subestimada no contexto da educação superior, a qual dá 

mais valor ao pensamento crítico e racional. Tal ponto de vista está em sintonia com Fryer 

(2007), que também sinalizou que a criatividade não recebia o reconhecimento necessário, 

sendo mesmo subvalorizada em grande número de disciplinas ensinadas em universidades da 

Inglaterra, e com Castanho (2000) que apontou a falta de interesse em promover a criatividade 

nos cursos universitários, sinalizando que as faculdades brasileiras são geralmente pouco ou 

nada criativas. Ademais Jackson (2006) menciona atitudes/resistências do corpo docente e 

estudantes; elementos organizacionais de natureza estrutural, cultural e processual; tempo e 

outros recursos; e políticas governamentais como possíveis barreiras ao florescimento da 

criatividade na educação superior. Esse autor ressalta que, embora muitas vezes se espere que os 

estudantes sejam criativos, a criatividade raramente é incluída nos planos de disciplinas como 

um objetivo explícito a ser alcançado no decorrer do curso. 

Mais especificamente sobre elementos que cerceiam o florescimento da criatividade na 

educação superior, autores diversos investigaram distintos fatores que dificultam o seu 

desenvolvimento e expressão neste nível de ensino. Edwards, McGoldrick e Oliver (2007), por 
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exemplo, constataram o receio de professores de assumirem riscos em função de uma cultura 

que não tem tolerância ao fracasso; falta de recursos, especialmente tempo; além de 

oportunidades limitadas a uma avaliação formativa. Também Fryer (2007), com base em um 

questionário respondido via email por 90 docentes, observou que carga excessiva de trabalho, 

tempo inadequado de preparação das aulas, grande número de alunos em sala de aula, tempo 

insuficiente para contato com os alunos, recursos inadequados, foram alguns dos fatores 

considerados pelos participantes do estudo como elementos restritores à expressão da 

criatividade na educação superior. Por outro lado, Alencar e Fleith (2010) constataram, que, 

para os docentes, os maiores entraves à promoção de condições adequadas ao desenvolvimento 

e expressão da criatividade discente, diziam respeito aos estudantes, como dificuldades de 

aprendizagem em sala de aula, desinteresse pelo conteúdo ministrado, elevado número de 

alunos em sala de aula, além de poucas oportunidades para discutir e trocar ideias com colegas 

de trabalho sobre estratégias instrucionais e elevado número de disciplinas e outras atividades, 

limitando o tempo de preparação para a prática docente. 

 

Criatividade na formação de professores para o magistério superior 

Quando se analisa a formação de professores para o magistério superior, observa-se que a 

criatividade não é um tema que tem recebido a atenção devida. Oliveira (2012), por exemplo, 

constatou, em pesquisa com professores universitários que, ao serem inquiridos se em sua 

formação a criatividade tinha sido um tema abordado, todos responderam negativamente, 

embora alguns deles tenham salientado ter tido em sua vida acadêmica ocasiões para 

manifestarem sua criatividade por incentivo de professores. Também Lima (2010), ao investigar 

os fatores que dificultam a promoção de condições adequadas ao desenvolvimento da 

criatividade discente em uma amostra de professores de cursos de pós-graduação em educação, 

verificou que, além de elementos relacionados ao aluno, como acomodação, medo ou 

dificuldade de se expressar, medo de discordar do professor e intolerância a proposta 

inovadoras, e outros relacionados à instituição, como exigência de uma carga horária muito 

pesada, rigidez na organização dos espaços para o ensino, burocracia, omissão em relação à 

criatividade, também foram apontados pelos docentes elementos relacionados ao professor, 

entre eles falhas na formação recebida. Tais resultados estão em sintonia com o apontado 

anteriormente por Jackson (2006), que assinalou o desconhecimento pela maioria dos 

professores universitários sobre criatividade na educação superior. Para esse autor, este é um 

dos fatores que limita a organização de programas e ambientes de aprendizagem, ensino e 

avaliação que contribuam para que estudantes de cursos superiores tomem consciência de seu 

potencial para criar e desenvolvam e expressem a sua criatividade. 
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Um outro fator que também contribui para as possibilidades limitadas à expressão criativa em 

sala de aula diz respeito à própria experiência anterior do professor no seu processo de formação 

como aluno. Neste sentido, lembra Martínez (2006) que conteúdos e atividades promotoras da 

criatividade raramente são incluídos nos projetos acadêmicos e grades curriculares das 

instituições formadoras de professores. Também Beghetto (2010) ressalta que a experiência 

anterior como aluno tem uma profunda influência nas crenças, conhecimentos e práticas 

instrucionais do docente. A tendência é reproduzir em sala as práticas vivenciadas quando então 

o docente era aluno, como ressaltado por Martínez e constatado por Beghetto em distintas 

pesquisas. 

Também indispensável é o fomento de uma cultura universitária que dê maior valor ao 

desenvolvimento e expressão do potencial criativo, não se atendo apenas a formas tradicionais 

de desenvolvimento acadêmico. Neste sentido, Wisdom (2006) sinaliza a necessidade de uma 

mudança cultural na educação superior, que inclua como um de seus elementos “ajudar os 

professores a entender e valorizar a sua própria criatividade” (p. 183), paralelamente à criação 

de um clima institucional que encoraje e valorize a reflexão e desenvolvimento pessoal tanto de 

professores quanto de estudantes.  

É, pois, relevante fomentar o desenvolvimento e expressão da criatividade dos professores no 

período de sua formação. Para tal, não basta uma disciplina de criatividade adicionada de forma 

isolada ao currículo, mas a implementação de um sistema de ensino-aprendizagem 

verdadeiramente criativo, no qual os futuros docentes na condição de alunos vivenciem o que 

podem fazer posteriormente em sua prática em sala de aula, como preconiza Martínez (2002).  

 

Para finalizar... 

Vários são os desafios enfrentados pela educação superior. Um deles, foco do presente texto, diz 

respeito à necessidade de uma cultural universitária que valorize a criatividade, estimulando a 

sua expressão entre professores e estudantes. Isto é especialmente relevante dado que os 

modelos vigentes de preparação de docentes ainda estão profundamente arraigados em uma 

cultura educacional onde o espaço para a expressão criativa é ainda muito limitado. Ademais, 

programas para o desenvolvimento profissional continuado para docentes da educação superior 

são praticamente inexistentes em grande número de países. Há poucas oportunidades para o 

professor refletir, dialogar e discutir sobre suas práticas pedagógicas, constituindo-se para 

muitos um desafio a promoção de ambientes em sala de aula que assegurem uma aprendizagem 

ativa e encorajem os estudantes a fazer uso da criatividade conjuntamente com outras 

habilidades. É nosso desejo que o presente texto contribua para chamar a atenção para a 
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importância da criatividade, o seu fomento na educação superior e em especial na formação do 

professor de magistério superior. 
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Resumo: 

Observa-se, no cenário internacional, uma maior conscientização da necessidade de se investir na 

educação de alunos com potencial elevado, bem como disseminar informações relevantes a respeito 

da superdotação e das condições que favorecem o seu reconhecimento, desenvolvimento e expressão, 

com vistas a desmistificar noções falsas acerca deste fenômeno. Para isso, um dos fatores essenciais é 

o investimento na formação docente. Quando professores de alunos superdotados estão 

profissionalmente preparados, eles são mais sensíveis às necessidades discentes, utilizam mais 

estratégias para atender essas necessidades e oferecem mais alternativas que contribuem para o 

sucesso acadêmico discente. Neste sentido, maior atenção deve ser dada tanto à formação inicial 

quanto à continuada e pessoal. É importante entender como esses três tipos de formação estão 

integrados de forma a beneficiar os alunos superdotados e a formar professores entusiasmados com 

seu trabalho. Na formação inicial é relevante acessar crenças que esses futuros professores possuem 

acerca da infância, adolescência e inclusão escolar, mitos sobre superdotados, bem como expectativas 

em relação ao aluno com altas habilidades. Nota-se, na maioria dos cursos universitários de formação 

de professores, que praticamente inexistem disciplinas que abordam o fenômeno da superdotação. 

Pesquisas das últimas três décadas revelam que os professores que possuem formação continuada na 

área de superdotação são melhor qualificados para identificar e atender as necessidades dos 

estudantes com altas habilidades. Como características da formação continuada, podem ser 

destacadas: conteúdo integrado às atividades de sala de aula (demandas e necessidades), articulação 

teoria e prática, supervisão, reflexão e discussão e postura ativa do professor. O desenvolvimento 

pessoal profissional envolve participação em congressos, em cursos de pós-graduação, grupos de 

estudos, intercâmbios com pesquisadores e/ou professores de outros países e participação em 

associações que apoiam a causa do superdotado. É essencial identificar barreiras que dificultam a 

atuação de professores junto aos superdotados e discutir estratégias de formação docente no contexto 

universitário para educação desses alunos. 

Palavras-chave: 

Formação de professores, superdotação, magistério superior. 

 

Observa-se, no cenário internacional, uma maior conscientização da necessidade de se investir 

na educação de alunos que se destacam por um desempenho acadêmico ou potencial intelectual 

superior. Em distintos países, tanto do mundo oriental quanto ocidental, propostas educacionais 

vêm sendo implementadas, paralelamente à disseminação de informações relevantes a respeito 

da superdotação e das condições que favorecem o seu reconhecimento, desenvolvimento e 

expressão (Heller, Monks, Sternberg & Subotnik, 2000; Shavinina, 2009). Eyre (2004) explica 

que os alunos superdotados de hoje são os líderes culturais, econômicos, intelectuais e sociais 

de amanhã e seu desenvolvimento não pode ser deixado ao acaso.  
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No Brasil, embora muito se tenha avançado em relação à educação dos alunos superdotados nos 

últimos anos, eles constituem um grupo que ainda é pouco compreendido e negligenciado. Há 

poucos programas direcionados para atender suas necessidades e favorecer o seu 

desenvolvimento. A instituição escolar não está devidamente preparada para maximizar o 

potencial de aprendizagem de alunos que apresentam um potencial elevado. Nota-se, inclusive, 

resistência à implementação de um atendimento diferenciado ao superdotado, fruto de uma série 

de preconceitos e mitos a seu respeito (Alencar & Fleith, 2006; Antipoff & Freitas, 2010; Fleith, 

2009; Rech & Freitas, 2006). 

Uma dessas ideias é a supervalorização de fatores genéticos, colocando-se em segundo plano o 

papel do ambiente para o desenvolvimento de habilidades e competências. Tal noção seria 

responsável pela consideração do superdotado como um privilegiado, que apresentaria recursos 

intelectuais inatos superiores, considerando-se injusto e antidemocrático oferecer-lhe mais 

privilégios sob a forma de participação em programas educacionais especiais, nos quais os 

demais alunos seriam excluídos. Observa-se também resistência a propostas de implementação 

de programas especiais para o superdotado, com o argumento de que seria um absurdo investir 

nesta área, quando se tem um contingente significativo de analfabetos e portadores de 

necessidades educacionais especiais, nas áreas visual, auditiva ou física, que permanecem sem 

um atendimento especializado.  

Uma crença bastante difundida em nossa sociedade é a de que o aluno superdotado apresenta 

necessariamente um bom rendimento escolar na maioria das disciplinas. Entretanto, em muitas 

situações, ele pode apresentar um desempenho aquém do seu potencial em função de vários 

fatores como aulas monótonas, repetição excessiva do conteúdo que o aluno já domina, ritmo da 

classe, entre outros. Também comum é a noção de que a criança superdotada se tornará um 

adulto eminente. Segundo Winner (1996), as condições do ambiente podem contribuir para o 

desenvolvimento do talento da criança ou inibi-lo.  

Existe, ainda, uma ideia preconceituosa, de grande parte da população brasileira, de que o 

potencial superior desenvolver-se-á apenas em contextos de nível socioeconômico médio ou 

elevado. Muitos acreditam que crianças e adolescentes provenientes de ambientes cultural e 

socioeconomicamente desfavorecidos não recebem estimulação para o desenvolvimento de seus 

talentos. É necessário esclarecer que não é apenas a quantidade de estímulos disponíveis (ex.: 

livros, revistas, brinquedos, computador etc.) que deve ser considerada, mas também como eles 

são utilizados. Neste sentido, podemos afirmar que comportamentos de superdotação estão 

presentes, e podem ser cultivados, em qualquer camada social. 

Também presente no imaginário coletivo é o estereótipo do superdotado como um aluno 

franzino, de óculos de lentes grossas, instável emocionalmente e socialmente. Estudos têm 
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apontado que este aluno tende a apresentar um desenvolvimento físico e afetivo semelhante ou 

mais avançado do que o de seus pares (Alencar & Fleith, 2001). Outro problema observado, 

consequência ainda da falta de informação acerca das características do superdotado, diz 

respeito à identificação do aluno com potencial superior. Muitas vezes o superdotado é 

diagnosticado erroneamente como autista, hiperativo ou com de algum distúrbio de 

aprendizagem, como deficit de atenção, ou de problemas de conduta comportamental (Alencar 

& Virgolim, 1999; Baum, Owen & Dixon, 1991; Montgomery, 2003). Esta confusão ocorre em 

função de que indivíduos superdotados podem apresentar algumas características semelhantes 

àqueles com distúrbios de aprendizagem, como, por exemplo, alto nível de energia, dificuldade 

de concentração e de seguir regras. Em outras situações o aluno com potencial superior pode 

manifestar comportamentos típicos de autistas, tais como isolamento social e dificuldades em 

fazer amigos, ou evidenciar problemas comportamentais como dificuldades para seguir regras e 

para aceitar autoridade.  

Acredita-se ainda que os superdotados constituem um grupo homogêneo em termos de 

características cognitivas, sociais e emocionais. Entretanto, resultados de estudos revelam que 

não é possível estabelecer um perfil único de pessoa superdotada. Existem características mais 

comummente encontradas nesses indivíduos, porém isso não significa que todos têm que se 

encaixar em uma fôrma pré-estabelecida (Fleith & Alencar, 2007). 

Tais mitos inevitavelmente são incorporados pelos educadores com reflexos nas práticas 

implementadas em sala de aula e em oportunidades limitadas para o desenvolvimento de 

talentos, o que acarreta desperdício de potencial humano tanto no Brasil quanto em outros 

países. Neste sentido, é imperativo informar e formar educadores de forma apropriada a respeito 

de quem são estes alunos e sobre como criar condições favoráveis ao seu desenvolvimento.  

Segundo Hansen e Feldhusen (1994), quando professores de alunos superdotados estão 

profissionalmente preparados, eles são mais sensíveis às necessidades dos alunos, utilizam mais 

estratégias para atender essas necessidades e oferecem mais alternativas que contribuem para o 

sucesso acadêmico discente. É importante esclarecer aos educadores que as necessidades da 

pessoa superdotada não se restringem às áreas cognitivas e acadêmicas, mas também perpassam 

as áreas social e emocional. Por isso, as propostas educacionais voltadas ao aluno superdotado 

devem destacar a necessidade de se promover um ambiente que desenvolva suas habilidades e 

favoreça o seu ajustamento emocional e social (Fleith, 2009).  

Quanto às estratégias a serem utilizadas em sala de aula, o foco deve ser na preparação do aluno 

para a definição e solução de problemas, produzindo conhecimento por meio de práticas que 

envolvam o pensamento crítico e criativo, paralelamente ao cultivo de um conjunto de traços de 

personalidade como persistência, autoconfiança e independência de pensamento. Para Eyre 
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(1997), três aspectos devem ser considerados na estruturação de estratégias educacionais para o 

superdotado: ritmo acelerado de aprendizagem, profundidade e amplidão no estudo de tópicos 

do currículo ou de interesse do aluno. Na educação do aluno superdotado, recomenda-se ao 

professor: 

a) Buscar informações acerca dos interesses, pontos fortes e talentos do seu aluno. 

b) Analisar e modificar o currículo existente de forma a identificar e eliminar redundâncias 

e incrementar unidades que sejam desafiadoras para os alunos. 

c) Estimular o aluno a encontrar respostas para suas próprias questões por meio de 

projetos individuais. 

d) Usar variadas estratégias de ensino de forma a assegurar o envolvimento do aluno nas 

atividades acadêmicas. 

e) Desenvolver atividades diferenciadas com várias soluções e com diferentes produtos 

finais, de modo que as necessidades individuais possam ser atendidas. 

f) Usar a tecnologia como ferramenta. 

g) Desenvolver talentos, autoconceito e consciência social e ética dos alunos. 

É fundamental, ainda, estabelecer uma parceria entre família e escola no que diz respeito ao 

processo de estimulação das habilidades superiores do aluno superdotado. Não é possível 

ignorar a influência familiar no desenvolvimento do indivíduo. É necessário que a família seja 

orientada e esclarecida acerca das características e necessidades do filho superdotado, bem 

como de estratégias que podem ser utilizadas no contexto familiar com vistas ao 

desenvolvimento do seu potencial superior. Isto inclui apoiar os seus interesses, valorizar seus 

esforços criativos, ouvi-lo, discutir com ele estratégias de resolução de problemas, ser 

responsivo às suas necessidades, apoiar suas aspirações profissionais e monitorar seu progresso 

acadêmico (Alencar & Fleith, 2006). 

Abordagens limitadas ou equivocadas acerca da pessoa superdotada e do seu processo de 

desenvolvimento devem dar lugar a uma perspectiva mais atual, embasada teórica e 

empiricamente, conforme apontado por Dai (2009) (ver Tabela 1). Isso permitirá ao educador 

um olhar e um fazer renovado, atualizado e inovador sobre a superdotação. Conclui-se que para 

atender de forma adequada o aluno com altas habilidades, além de apresentar um conjunto de 

atributos desejáveis ao docente como versatilidade de interesses, criatividade, entusiasmo e 

experiência de ensino e alto nível de preparação, também é indispensável uma formação inicial 

e continuada na área de superdotação (Alencar & Fleith, 2006). 

Tabela 1. Abordagens Antigas versus Tendências Atuais da Superdotação 

Abordagens Antigas Tendências Atuais 

Ser: propriedade estrutural da pessoa, Tornar-se: estado funcional resultante da 
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O professor que vai atuar com o aluno superdotado conta com três tipos de formação: inicial, 

continuada e desenvolvimento pessoal profissional. Tais formações podem ser vistas de forma 

integrada, ao invés de mutuamente exclusivas. Na formação inicial, além do conteúdo 

específico da área (por exemplo, Matemática, Física, Química etc.), informações sobre 

desenvolvimento humano, mitos e atitudes em relação ao superdotado, atitudes acerca da 

inclusão escolar, expectativas em relação ao aluno, estereótipos e preconceitos devem também 

ser abordados. Entretanto, observa-se que são poucos os cursos universitários voltados a 

formação de futuros professores que disponibilizam disciplinas sobre desenvolvimento humano, 

superdotação, criatividade e estratégias educacionais. Segundo Robinson, Shore e Enersen 

(2007), os professores, ao iniciarem a carreira docente, percebem que não possuem habilidades 

permanente. Uma vez superdotado, sempre 

superdotado 

interação do indivíduo com o ambiente, 

dinâmico 

Domínio geral: potencial não é confinada a um 

único domínio, pois pode ser canalizado e 

utilizado de diferentes formas 

Domínio específico: cada domínio tem o seu 

conjunto específico de demandas, inclinações, 

habilidades 

Diferenças qualitativas: diferenças em relação 

aos pares de natureza qualitativa, estrutura, 

organização mental trajetórias de 

desenvolvimento são únicas 

Diferenças quantitativas: diferenças em termos 

de grau, intensidade 

Expertise: proficiência em um dado domínio 

deve ser o objetivo da educação dos 

superdotados. Dominar e armazenar conteúdo 

Produtividade criativa: educação do 

superdotado deve estimular a exploração, 

descoberta e não o domínio do que já é 

conhecido. Produzir conteúdo 

Manifestações nomotéticas: manifestações da 

superdotação devem seguir leis e princípios 

universais. É possível estabelecer um perfil e 

determinar quem é superdotado 

Manifestações ideográficas: manifestações da 

superdotação são diversas e únicas, não são 

sujeitas a princípios pré-determinados 

Equidade: Atendimento ao superdotado 

perpetua as diferenças sociais, cria uma nova 

elite, violando o princípio dos mesmos direitos 

e oportunidades 

Excelência: identificar e cultivar o alto 

potencial é uma responsabilidade da sociedade 

e visa o bem-estar dos indivíduos e da própria 

sociedade. Reconhecer e recompensar a 

excelência reflete um valor cultural importante 

em uma democracia 
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de ensino que atendam à diversidade de alunos em sala de aula. Muitos não apresentam 

habilidades básicas de ensino, não sabem como encontrar ajuda nesse novo ambiente e se 

sentem isolados de seus colegas mais experientes. Para Tomlinson et al. (1994), embora os 

futuros professores acreditem nas diferenças individuais, eles não tem clareza acerca de como 

identificar essas diferenças, não sabem como diferenciar a instrução, e se sentem 

sobrecarregados com as atividades de ensino e com responsabilidade atribuída a eles na 

educação do aluno superdotado. 

No que diz respeito à formação continuada, pesquisas das últimas três décadas revelam que os 

professores que possuem formação continuada na área de superdotação são melhor qualificados 

para identificar e atender as necessidades dos estudantes com altas habilidades (Hansen & 

Feldhusen, 1994). Como características da formação continuada de professores que atuam junto 

a alunos superdotados, destacam-se: conteúdo integrado às atividades de sala de aula, 

articulação teoria e prática, supervisão, reflexão e discussão, além de postura ativa do professor. 

Imprescindível ainda é o conhecimento da legislação educacional voltada ao aluno superdotado. 

O desenvolvimento pessoal profissional depende, em grande parte, da iniciativa do professor em 

aperfeiçoar seu conhecimento e competências docentes. Neste sentido, ele(a) pode recorrer a: 

a) Participação em congressos, seminários sobre superdotação ou áreas afins. 

b) Participação em grupos de estudo. 

c) Realização de estudos de caso, preferencialmente com um grupo de profissionais. 

d) Envolvimento em cursos de pós-graduação na área de superdotação ou áreas afins. 

e) Participação em associações voltadas ao superdotado (Ex: Conselho Brasileiro para 

Superdotação, National Association for Gifted Children, European Council for High 

Abilities, World Council for Gifted and Talented Children etc). 

f) Estabelecimento de intercâmbio com professores/pesquisadores de outros estados ou 

países. 

É imperativo divulgar entre educadores o enorme desperdício de talento e potencial humano em 

nosso país, decorrente das possibilidades limitadas oferecidas ao desenvolvimento e expressão 

da criatividade e talento de expressivo contingente de alunos. É inegável que uma boa educação 

para todos não significa uma educação idêntica para todos. Por esta razão, o professor deve estar 

atento no sentido de propiciar uma educação de boa qualidade, levando em conta as diferenças 

individuais e encorajando o desenvolvimento de talentos, competências e habilidades diversas 

(Alencar & Fleith, 2006). Para Robinson, Shore e Enersen (2007), “aqueles professores que têm 

como meta criar o desejo nos alunos de serem eternos aprendizes são também aqueles que 

estabelecem a mesma meta para si mesmos” (p. 268). Eles se caracterizam por serem 

professores reflexivos, estudiosos de seus alunos e das opções pedagógicas apropriadas para o 

grupo a qual ensina, além de buscarem constantemente ajuda de especialistas da área de 
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superdotação. Para obterem sucesso nessa empreitada, preparação e conhecimento são fatores 

indispensáveis. 
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Mentoring para el aprendizaje creativo en la educación superior 
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Resumo: 

Las relaciones académicas significativas entre los estudiantes universitarios y sus profesores pueden 

constituir un espacio de aprendizaje creativo y enriquecedor para los estudiantes, así como una fuerza 

regeneradora para los profesores-mentores, desde la mirada de la teoría relacional cultural y de la 

práctica relacional. El presente estudio discute nuevas metodologías educativas y de evaluación que 

contempla el proceso de mentoring en la formación interdisciplinaria e integral de la educación 

superior. Primero, se presenta un caso que transformó el estudio de las ciencias biológicas. Luego, se 

presentan los resultados iniciales de un estudio en proceso basado en la Teoría Fundamentada, que 

explora la pregunta “¿qué ocurre en la relación académica significativa entre los estudiantes 

universitarios y sus profesores?”. Se entrevistaron quince díadas de estudiantes universitarios-

profesores, quienes reportaron tener una “relación académica significativa”. El análisis dimensional 

reportó dos dimensiones básicas. Por parte de los estudiantes, la dimensión clave reveló la 

experiencia de “reconstruir” y comprender a profundidad la teoría y a sí mismos, así como la 

posibilidad de desarrollar sus “habilidades creativas” en su línea de desarrollo. En el caso de los 

profesores, la dimensión clave fue la regeneración experimentada como el “#devolver a los otros” de 

manera enriquecida, a través de sus enseñanzas y el entrenamiento profesional. Asimismo, los 

profesores reportaron que estas experiencias resultaron re vigorizantes a lo largo de sus carreras y de 
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su desarrollo en el espacio universitario. Los análisis arrojan evidencia que relaciona los conceptos de 

la enseñanza y del “aprendizaje auténtico” con las díadas de aprendizaje entre los estudiantes 

universitarios y sus profesores, generando espacios para el desarrollo de los procesos creativos de 

ambas partes 

Palavras-chave: 

Creatividad, educación superior, talento, mentoring, teoría fundamentada. 

 

Introducción 

Uno de los factores más importantes en el proceso de mentoring es la formación de relaciones 

sólidas mentor-pupilo (Ferro, 1993). Una relación de mentoring exitosa puede ser definida 

como aquella en la que las necesidades del pupilo son logradas y las metas cubiertas (Young, 

2001). Johnson (2008, p. 29) señala que para que la relación de mentoring sea efectiva, tanto el 

mentor como el pupilo deben establecer una relación personal y profesional. 

Los estudios también sugieren que una relación exitosa mentor-pupilo requiere el compromiso 

de ambas partes (Gehrke, 1988). Es así que los mentores valoran la relación profesional cercana 

como esencial en las relaciones académicas con los pupilos. Esto supone cercanía, afecto, 

confianza y compromiso, así como humildad (Johnson, 2007). Sin embargo, el efecto sinérgico 

del mentoring dependerá de las actividades colaborativas entre el mentor y el pupilo. El éxito de 

la relación de mentoring dependerá en lo que el mentor y el pupilo traigan y hagan en la relación 

(Lick, 1999). Una relación de mentoring exitosa brinda sostenimiento continuo, conocimiento y 

motivación a lo largo del tiempo (Selwa, 2003), y las relaciones de mentoring pueden variar en 

su grado de formalidad. Cohen (1995) define una relación formal como aquella que ocurre 

cuando se presenta únicamente interacciones formales entre el profesor mentor y el pupilo. Por 

otro lado, una relación informal es aquella que incluye la interacción fuera del aula. Esta 

interacción puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento durante las prácticas y 

supone conversaciones casuales o encuentros entre el profesor mentor y el pupilo dentro o fuera 

de la institución educativa. Johnson (2002) señala que estas interacciones brindan una fuente de 

apoyo invaluable.  

 

Desarrollando una relación y comunicación de mentoring 

La relación entre el mentor y el pupilo es el factor central del proceso (Freedman, 1993). La 

confianza, la aceptación mutua y el apoyo son necesarios para la constitución de toda relación 

de mentoring (Greenberg, 1999). Construir y mantener una buena relación es importante en la 

relación mentor-pupilo (Cohen, 1995; Aways, McEwan, Heyler, Linsky, Lum & Wakukawa, 
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2003; Selwa, 2003). Por lo tanto, es importante para los mentores y pupilos comprender el 

propósito y las necesidades de un programa de mentoring (Gay, 1994). 

Algunas definiciones de mentoring subrayan la importancia de una conexión personal que vaya 

más allá de la relación profesor-alumno formal (Hollingworth, 2002). Los estudios sugieren que 

los mentores necesitan tener una comprensión de la importancia de la Buena relación en el 

proceso de aprendizaje, estar preparados para trabajar con los estudiantes para establecer buenas 

relaciones, aceptar al aprendiz como individuo, tener el compromiso mutuo de trabajar como 

iguales, así como de apoyar al aprendiz. Es muy importante que la comunicación mentor-pupilo 

se mantenga abierta, especialmente en temas de mutua preocupación, tal como establecer un 

acuerdo en los roles y responsabilidades (Aways et al., 2003; Brown, 2002; McIntyre & Hagger, 

1996; Edwards & Collison, 1996). Algunos estudios indican que en adición a establecer un buen 

rapport, e interacciones adecuadas a través de relaciones formales durante el tiempo, el proceso 

de mentoring beneficia también al mentor, especialmente en las relaciones de trabajo, donde el 

pupilo es libre de brindar sus ideas. Esto permite al mentor experimentar la satisfacción personal 

de enseñar a la persona joven y menos experimentada, así como tener una sensación de orgullo 

por el trabajo que se va realizando (McIntyre & Hagger, 1996). Asimismo, los profesores 

mentores y los pupilos son motivados a trabajar en una relación de mentoring más que en una 

relación supervisor-supervisado que por lo general es típica en la práctica del docente 

universitario, especialmente cuando las competencias del docente son evaluadas.   

 

Destrezas de comunicación interpersonal  

Las destrezas de comunicación interpersonal son uno de los ingredientes esenciales de una 

relación de mentoring efectiva. Es importante señalar que no hay una única aproximación 

interpersonal sugerida para ser aplicada al proceso de mentoring. Sin embargo, hay numerosas 

sugerencias respecto a a la manera en que las destrezas interpersonales pueden ser utilizadas 

para mejorar y fortalecer estos procesos (Gordon & Maxey, 2000). Las destrezas interpersonales 

fueron categorizadas como las más altas entre las destrezas relacionadas con el mentoring 

efectivo. Estos estudios indican que el aspecto interpersonal es central para el mentoring 

efectivo y que la comunicación de dos vías es esencial (Brooks, 1995). 

Las destrezas interpersonales parecen ser necesarias para la comunicación efectiva entre el 

profesor mentor y el pupilo, especialmente cuando ambos tienen que comunicar en una relación 

uno-a-uno durante las etapas anteriores y posteriores de las presentaciones.  

Al parecer las destrezas de comunicación adecuadas, tales como la paciencia, la sensibilidad, el 

tacto, la confianza y la capacidad de mantener la confianza son características universales que 

los pupilos esperan por parte de sus mentores (Thornton, 1996), aunque ambos, mentor y 
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pupilo, necesitan tener destrezas adecuadas en la comunicación interpersonal para desarrollar 

una relación significativa y efectiva (Hollingworth, 2002).  

 

Fases de la relación de mentoring 

Según Young (2001), las fases en el desarrollo de la relación de mentoring son congruentes con 

el éxito de la relación efectiva entre el profesor mentor y el pupilo. Si se establece un buen 

rapport (vínculo afectivo) entre el mentor y el pupilo en la fase inicial del proceso de mentoring, 

entonces el proceso de mentoring tendrá mayores posibilidades de ser exitoso. Sin embargo, el 

establecimiento de una relación efectiva entre el mentor y el pupilo no ocurre sin esfuerzo, sino 

que requiere “…desarrollo sostenido, motivación, planeamiento y organización” (Barrett-Hayes, 

1999, p. 137). Como señala Hardcastle, 2001, p.202), el mentoring significativo no supone un 

intercambio breve, formal, de una sola vía. Este toma tiempo para desarrollar y evolucionar a 

través de intercambios mutuos. 

Cohen (1995) define las fases de mentoring como tempranas, medias, posteriores y tardías. La 

fase temprana se centra en la construcción de una relación de confianza entre el mentor y el 

pupilo, donde el pupilo busca ayuda del mentor. La fase media se presenta cuando el mentor y 

el pupilo intercambian información con el fin de comprender las metas y preocupaciones del 

pupilo. La fase posterior permite al mentor explorar los intereses y creencias del pupilo en un 

intento por comprender las razones de las decisiones del pupilo. La fase tardía se presenta 

cuando el mentor motiva al pupilo a reflejar sus metas y enfrentar los retos a través de una ruta 

de aprendizaje personal  (Johnson, 2002). 

 

El contexto educativo del estudio 

El presente estudio se desarrolló en una Universidad privada de Lima Metropolitana, durante el 

proceso de monitoreo en la elaboración de la tesis de posgrado de diferentes especialidades en 

los niveles de Maestría (académica y profesionalizante) y doctorado de la Escuela de Posgrado 

de una universidad privada de Lima. El mentoring de los pupilos en la investigación científica 

es concebido como esencial en el proceso interactivo que por lo general se relaciona con el 

logro de los objetivos específicos de los cursos de Seminario de Tesis. Está vinculado con el 

aprendizaje y desarrollo de los pupilos en el planeamiento y mejoramiento de sus habilidades 

investigativas. Es acá donde los pupilos son capaces de aplicar su conocimiento teórico en la 

práctica, lo cual hace que la universidad esté consciente de la importancia de brindar apoyo de 

tipo mentoring desde el nivel de profesores y asesores de tesis.  
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Metodología 

El presente estudio usa una aproximación cualitativa de estudio de casos con el fin de obtener 

información sobre la percepción de los mentores y pupilos, a partir de entrevistas semi-

estructuradas individuales, discusiones de grupos focales y revisiones de documentos donde su 

usaron métodos de fuentes primarias para examinar y analizar las experiencias de los profesores 

mentores y pupilos durante el proceso. La aproximación de comparaciones constantes fue usado 

para codificar los datos y la triangulación de las diferentes fuentes utilizadas, para encontrar 

elementos comunes y diferentes que apoyen la consistencia de los hallazgos.  

Se seleccionó una muestra de 10 profesores mentores y 7 estudiantes para obtener datos más 

específicos, relevantes y valiosos de los profesores mentores y de los pupilos. Los profesores 

mentores participantes habían sido previamente seleccionados como profesores mentores o 

asesores de los pupilos durante para el Seminario de Tesis. 

La fundamentación teórica de este estudio está basada en teorías seleccionadas sobre los 

diferentes modelos y programas de mentoring, tales como El Aprendiz de Furlong y Maynard 

(1995) y el Modelo de mentoring por etapas (Brooks y Sikes, 1997),  los modelos de mentoring 

Basados en Competencias y Reflexivos (Furlong y Maynard, 1995), el modelo de Anderson y 

Shannon (Anderson y Shannon, 1995); el modelo de Comunidad Constructora del 

Conocimiento (Cambourne, 2001), el modelo de Supervisión clínica (Goldhammer, Anderson & 

Karajweski, 1980), la aproximación Humanística, y la aproximación de la teoría crítica 

constructiva (Wang & Odell, 2002). 

 

Análisis de datos y discusión 

El análisis dio como resultado la identificación de cuatro categorías principales:  

� Relaciones de mentoring y comunicación, en la que los temas vinculados fueron: 

o Calidad de la relación de mentoring 

o Relación positiva y negativa 

o Entorno positivo a nivel formal e informal  

o Colaboración y simpatía mutua 

o Interacción efectiva y productiva 

� Destrezas interpersonales de comunicación, en la que los temas vinculados fueron: 

o Destreza comunicativa efectiva 

o Características personales de mentores y pupilos 

o Refuerzos positivos 

o Verbal y no verbal 
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� Fases de mentoring, en la que los temas vinculados fueron: 

o Evolución en las diferentes fases 

o Tiempo 

o Desarrollo de vínculos consolidados en la relación de mentoring 

o Apoyo personal dominante en las fases de mentoring 

� Disponibilidad: 

o Crucial en la construcción de la relación de mentoring 

o Puede constituirse en debilidad 

o Eficiencia 

o Uso de modos diversos de comunicación (TIC) 

 

Relaciones de mentoring y comunicación 

Se enfatiza la construcción de la relación tanto a nivel de mentores como de pupilos. Se recogió 

una relación de resultados positivos tanto de mentores como de pupilos. Al preguntar a 

mentores y pupilos sobre su relación de mentoring durante los cursos de Seminario de Tesis, la 

mayoría de los pupilos (5 de 7) señalaron que ellos gestionaron la construcción de un rapport 

positivo con sus mentores durante el programa. Asimismo, reportaron un rango diferenciado 

respecto a la calidad y nivel de desarrollo de sus relaciones en función a su desarrollo personal y 

profesional. Dos pupilos indicaron que ellos no lograron desarrollar relaciones efectivas con sus 

mentores durante el proceso. Los pupilos definieron la formación de las relaciones de mentoring 

y comunicación según fueron formales, informales, o ambas. Cuando se refieren a las relaciones 

informales, los pupilos se refieren al paternalism natural que crea un clima confortable y 

relajado en el que se sintieron motivados y que los ayudó en el proceso. 

Tres pupilos percibieron su relación de mentoring con sus mentores como muy buen debido a 

que se comunicaban con facilidad y compartían temas personales y profesionales. También se 

refirieron a la informalidad de su relación debido al estilo de comunicación informal que 

sostuvieron, así como por el apyo afectivo que les brindaron sus mentores. Uno de ellos 

describió su relación como paternalista señalando: “Mi profesor era excelente. El me guió y 

apoyo a lo largo de mi tesis. Siempre me motivaba y me establecía nuevos retos. Nuestra 

relación era de padre a hijo, bastante informal”. 

Una pupila percibió la relación formal en el mentoring como mejor, porque era seria y formal, 

especialmente en las discusiones, señalando: “Yo creo que las relaciones son las mejores, 

porque te permiten tener una discusión seria con tu profesor, en un espacio formal”. Sin 

embargo, la mayoría de los pupilos prefirieron las relaciones informales (en los grupos focales), 
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porque indicaban que de esa manera se sentían más cómodos con sus mentores y podían 

establecer un entorno colaborativo y amigable de trabajo. 

Una pupila reportó que las únicas interacciones con su asesora fueron estrictamente 

profesionales y que las únicas comunicaciones e interacciones ocurrieron en el planeamiento de 

su tesis o en algunas discusiones de análisis de sus resultados. Ella no estuvo satisfecha con este 

tipo de interacción de naturaleza estrictamente formal, y señaló: “…mi relación con mi asesora 

fue demasiado formal, sólo se daba la interacción para revisar mi marco teórico, mi metodología 

o el análisis de mis resultados… nunca tuve la oportunidad de conversar con ella fuera de su 

oficina o de temas diferentes a mi tesis exclusivamente… realmente en las reuniones parecía 

que me tomaba examen, yo me sentía cuestionada y muy ansiosa”. Todos los pupilos 

encuestados para fines de este estudio señalaron que un entorno informal y amigable de 

colaboración académica ayudó a construir relaciones positivas de mentoring. Las interacciones 

formales que carecían de estas cualidades fueron percibidas como insatisfactorias. 

Por su parte, los mentores percibieron sus relaciones de mentoring diferente a sus pupilos. La 

mayoría de mentores (9 de 10) percibió que ellos fueron quienes gestionaron la construcción y 

desarrollo de relaciones positivas de mentoring con sus pupilos. Los mentores no lograban 

definer la naturaleza de sus relaciones de mentoring, pero enfatizaban la importancia de ser 

capaces de establecer relaciones efectivas con sus pupilos. La mayoría se asumía capaz de crear 

entornos facilitadores para la construcción de la relación, que les permita establecer 

interacciones efectivas y formar relaciones positivas con sus pupilos. Ellos creían que estas 

relaciones fortalecía el proceso de mentoring y mejoraba la productividad del mismo. Uno de 

los mentores señaló: “…yo no tuve ningún problema con mi pupilo, porque soy una persona 

fácil de sobrellevar… mi relación fue cercana, lo que facilitó el intercambio…de otra manera no 

hubiese sido fácil motivarla a continuar con su investigación en los momentos en que se 

desalentaba…”.  

Como señalan Ferro (1993) y Lick (1999), las relaciones entre el mentor y el pupilo son 

centrales en la calidad del mentoring. La mayoría de los mentores y pupilos de este studio 

fueron capaces de establecer relaciones de mentoring efectivas. Las relaciones percibidas como 

más exitosas por los pupilos fueron las relaciones de naturaleza informal o aquellas que 

combinaban lo formal con lo informal. El único caso que no logró establecer una relación 

exitosa describió su relación como exclusivamente formal. Todos expresaron una clara 

preferencia por las interacciones de mentoring informal. Una de las razones dadas para ello es 

que la informalidad facilitaba el mantenimiento de un entorno de trabajo con niveles bajos de 

tensión. 
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Los mentores enfatizaron también que el entorno de mentoring facilitaba la construcción de 

relaciones, como sugieren Anderson y Shannon (1988). Es así que su mayor preocupación era la 

construcción de una relación de mentoring efectiva y profesional. Ellos no tenían  preferencia 

alguna por las relaciones de tipo formal o informal. Los resultados sugieren que cuando ninguno 

de los dos estaba preparado para iniciar la comunicación efectiva, la relación de mentoring se 

debilitaba. Es posible que estas situaciones pudieron prevenirse si tanto el mentor como el 

pupilo hubiesen adoptado una aproximación positiva hacia el trabajo colaborativo para hacer 

que el proceso funcione. Como señala Britton (2006) ambos tienen la responsabilidad de hacer 

que el proceso funcione como una relación efectiva y positiva para los dos.  

Otro elemento percibido por los mentores como interferente en el proceso de construcción de la 

relación entre mentor y pupilo fue la diferencia de edad, la falta de comunicación, el poco 

esfuerzo observado en los pupilos para aproximarse o comunicarse con sus mentores y algunas 

actitudes negativas observadas tanto a nivel de mentores como de pupilos. Al parecer, el tipo de 

comunicación establecida fue importante en la efectividad de las comunicaciones y relaciones 

de mentoring en este estudio. Más aún las interacciones informales fuera del aula fueron 

aparentemente facilitadoras de comunicación efectiva y del  apoyo emocional y profesional que 

recibieron los pupilos. 

  

Destrezas de comunicación interpersonal 

Los resultados mostraron que las destrezas de comunicación interpersonal efectivas son 

esenciales para el establecimiento de relaciones positivas y de comunicación entre mentores y 

pupilos. Al parecer el establecimiento de las relaciones de mentoring estarían relacionadas con 

las comunicaciones interpersonales, con ejemplos de características positivas de personalidad, 

con la escucha efectiva usando refuerzo positivo para facilitar la comunicación efectiva y con 

los atributos en la construcción de las relaciones en el mentoring. 

Cuatro pupilos reportaron el uso de refuerzo positivo por parte de sus mentores. Los pupilos 

indicaron que algunos mentores lo usaban con regularidad, mientras otros sólo cuando era 

necesario. Más aún señalaron que el refuerzo positivo, verbal o no verbal tuvo un impacto 

positivo en su relación de mentoring. Uno de los pupilos dijo que su mentora siempre había 

usado palabras de refuerzo para continuar con su estudio, tales como: “Estoy segura que tú 

puedes hacerlo… trata de hacer lo mejor que puedes. Te das cuenta de que eres capaz de 

hacerlo?” 

Los pupilos estuvieron de acuerdo en que el uso de sus propias destrezas de 

comunicación los benefició en las relaciones de mentoring. Uno de los pupilos señaló 

que él hizo el primer acercamiento de manera respetuosa: “En mi primera entrevista, 
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manejé la situación de manera informal. Me senté, conté un chiste, nos reímos y luego 

continuamos en una conversación de tipo informal. Mi mentor siguió en la misma línea 

y me sentí bien de mi capacidad de crear este tipo de atmósfera”.  Otra de las pupilas 

señaló que ella se relacionó con su mentora dándole sugerencias para las actividades 

extracurriculares que se organizaban en la Facultad: “Le día sugerencias para el 

boletín interno de la Facultad, así como para la realización de eventos culturales. Ella 

estaba contenta que yo le ayudara y yo por ayudarla, de esa manera teníamos también 

conversaciones diferentes a exclusivamente el tema de mi tesis”. 

 

Los mentores también describían las formas en que sus pupilos usaban sus destrezas de 

comunicación interpersonal con ellos, como uno de ellos señaló: “Mi pupila sonreía cada vez 

que venía a verme y siempre estaba dispuesta a escuchar mis sugerencias. Su respuesta me 

permitía interactuar productivamente y establecimos una buena relación de trabajo”. Otro 

mentor señaló: ”Yo lo trataba como si fuera un colega más, que necesitaba mi guía y 

orientación… con esta actitud me era fácil comunicarme y construir una relación positiva”.  

Las relaciones interpersonales y las destrezas interpersonales Fuertes son percibidas como 

determinantes en el mentoring efectivo (Jones, 2006; Cornu, 2005). Como es aparente en los 

resultados, las destrezas de comunicación interpersonal van de la mano con las características de 

personalidad en la influencia de las comunicaciones y de las relaciones en el mentoring. Cuando 

el mentor y el pupilo usan estas destrezas de manera efectiva, su relación se consolida. Algunos 

pupilos necesitan aplicar estas destrezas mejor para compensar debilidades aparentes en sus 

mentores y esto no es siempre fácil de hacer. En la medida en que estas destrezas sean 

inadecuadas en cualquiera de las partes, su comunicación y relación se verá afectada. Otras 

destrezas interpersonales importantes fueron la capacidad de mostrar respeto a sus mentores, 

resultado consistente con lo obtenido por Johnson (2002). Quizás esto es más importante en un 

contexto cultural en el que el respeto por los mayores o por alguien con más experiencia es la 

norma. 

Algunos pupilos fueron capaces de capitalizar el interés de sus mentores hacia sus familias e 

intereses particulares, al ayudarlos a organizar actividades culturales en la Facultad.  Los 

mentores efectivos fueron vistos por sus pupilos como capaces de escucharlos, usar refuerzo 

positive y lenguaje no verbal para motivarlos y brindarles apoyo emocional. Las conductas no 

verbales como expresiones faciales brindan mensajes positivos y negativos importantes para 

facilitar u ocultar las relaciones en el mentoring. Las expresiones faciales representan mensajes 

no verbales que brindan significados independientemente de las palabras (Brockbank y McGill, 

2006). Las señales no verbales pueden tener significados importantes en la comunicación verbal 

según sean de aprobación o desaprobación. Los datos indican que algunos mentores realizaron 
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esfuerzos especiales para implementar sus destrezas interpersonales para influenciar a sus 

pupilos y para lograr una relación de mentoring exitosa. 

 

Fases de mentoring 

Más de las mitad de los pupilos (5 de 7) reportaron diferentes fases a lo largo del proceso de 

mentoring (Cohen, 1985; Kram, 1985). La fase inicial fue definida como las primeras dos 

semanas de monitoreo de la tesis. La fase media fueron las siguientes 6 a 7 semanas, y la fase 

posterior comprendió las 4 semanas restantes.  

Los pupilos (5 de 7) señalaron que el tiempo fue un factor importante en la calidad de la 

relación del mentoring y en la efectividad de la comunicación con sus mentores. Asimismo, 

señalaron que invirtieron tiempo y energía importante en la fase inicial, para desarrollar una 

relación de mentoring adecuada. Uno de los pupilos señaló “… invertí todo mi tiempo 

disponible, así como mi paciencia para lograr una buena relación con mi mentor”, mientras que 

otro indicó “…las relaciones no se dan por arte de magia, hay que trabajar para desarrollarlas”.   

A lo largo de las primeras semana, en la consolidación del tema de investigación y las demandas 

del programa de posgrado, los pupilos experimentaron sentimientos encontrados. Uno de ellos 

señaló:  “Yo creía que no le caía bien a él, ya que sus respuestas eran cortantes. Quizás hacía 

demasiadas preguntas, no lo sé. Luego, la relación mejoró”. Pese a que las relaciones de 

mentoring eran positivas y recíprocas, algunos pupilos (2 de 7) sintieron que en la mitad de la 

fase aún tenían dificultad en interactuar con sus mentores: “La relación entre mi mentora y yo 

estaba tensa. Me tenía que cuidar en lo que decía. El clima era de jefe a subordinado. Creo que 

al inicio no le dí suficiente tiempo a considerar las formas porque estaba apurado con mi 

estudio, y eso fue perjudicial”. 

Cinco de los pupilos señalaron que lograron compartir un vínculo especial con sus mentores en 

la última fase del programa. Esta mirada se recogió en los grupos focales. Al parecer se logró un 

vínculo de respeto mutuo, relacionado con cambios en los estilos de mentoring de los mentores 

tanto en la segunda como en la tercera fase, particularmente vinculados con su preocupación 

personal por sus pupilos y compromiso con su rol de mentor. Sin embargo, un pupilo señaló que 

no fue capaz de construir una buena relación con su mentor, señalando: “…al final… ni siquiera 

lo intenté”. 

Los mentores confirmaron que el proceso de mentoring pasó por diferentes fases en el estudio, 

según la dinámica del proceso avanzaba. De manera similar a la descripción de los pupilos, uno 

de los mentores describió cómo su relación de mentoring se logró desarrollar: “Al inicio mi 

pupilo estaba distante conmigo y se manejaba de manera tímida. Esto dificultó la construcción 

de la relación de mentoring en la fase inicial, entonces le hacía preguntas motivadoras para que 
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se explaye al hablar. Poco a poco empezó a sentirse más cómoda y luego de un tiempo logró 

iniciar las conversaciones y mejoró la relación”. En general, los mentores concordaron en que 

hacia el final de la fase media los pupilos asumieron mayor independencia, ganaron confianza y 

demostraron mayor autonomía. Los mentores también señalan que las fases de mentoring 

determinaron el tipo de roles que desempeñaron. 

Los pupilos indicaron que las relaciones de mentoring se desarrollaron a lo largo de tres fases 

diferenciadas. Algunos pupilos señalaron que fueron capaces de establecer relaciones de 

mentoring de inmediato, atribuyéndolo a sus encuentros iniciales. Sin embargo no todas las 

relaciones fueron positivas, dado que el tiempo y el desarrollo a lo largo de las fases fueron 

determinantes en las relaciones exitosas. 

Los resultados obtenidos muestran que las relaciones de mentoring fueron significativamente 

personales. En el proceso de conocerse y trabajar uno con otro, algunos pupilos desarrollaron 

vínculos especiales con sus mentores. Sin embargo, otros pupilos se frustraron con sus mentores 

y uno se dio por vencido en el proceso de desarrollar una relación de mentoring efectiva.  

Las tres fases fueron identificadas por mentores y pupilos como diferenciadas en el desarrollo 

de la relación de mentoring y las dificultades presentadas en la fase inicial tendió a ser 

superadas en la fase media, a partir del establecimiento de relaciones efectivas y positivas hacia 

la fase final. Estos hallazgos son congruentes con las propuestas de Cohen (1995) y Kram 

(1985) en el desarrollo de fases de mentoring. 

 

Disponibilidad 

Los resultados muestran que el grado de asequibilidad/disposición del mentor tuvo un impacto 

en el desarrollo de las relaciones de mentoring. Durante las discusiones de los grupos focales, 

los pupilos señalaron que el encuentro uno-a-uno con su mentor fue un factor importante en el 

establecimiento de la relación de mentoring. Uno de los mentores concordó en que “…para mí 

era prioritario estar allí para mi pupilo”. Sin embargo, en la práctica los pupilos reportaron que 

las interacciones poco frecuentes con sus mentores causaron fallas de comunicación, 

interfiriendo con el desarrollo de la relación de mentoring, especialmente en la fase inicial del 

programa de mentoring. Ellos dijeron que tuvieron dificultades para establecer las citas con sus 

mentores y por lo tanto no fueron capaces de tener reuniones regulares para discutir temas que 

para ellos (pupilos) eran importantes. Uno de ellos señaló: “Es como si estuviera pero no está 

realmente… fue difícil…esto afectó el establecimiento de la relación”. 

Los mentores confirmaron que no fueron capaces de llenar todas las expectativas debido a que 

no estaban disponibles para sus pupilos, dada la fuerte carga administrativa que asumían con la 

universidad (6 de 7), por ende, con o sin intención tenía que estar posponiendo las citas con sus 
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pupilos. Uno de los mentores atribuyó las escasas reuniones con su pupilo debido a la actitud 

misma del pupilo: “…simplemente no sé cómo establecer una buena comunicación con él, creo 

que no me necesita”. Sin embargo, los mentores dejaron en claro que ellos trataron de estar 

disponibles para sus pupilos durante el programa. Algunos pupilos reportaron que sus mentores 

enviaban mensajes de texto vía teléfonos celulares para informarles que no estarían disponibles 

y ellos apreciaban este gesto dado que les permitía reorganizar sus agendas. 

Al parecer la disponibilidad de los mentores fue un elemento crucial en la construcción de las 

relaciones y en el programa en general. Los mentores disponibles para sus pupilos fueron 

capaces de brindarles el apoyo que necesitaron, establecer relaciones uno-a-uno, lo que 

favoreció a la relación según lo señala Lick ( 2003). Más aún, la falta de interacción y el acceso 

limitado a los mentores fueron interferentes en el mentoring efectivo y posibilitaron situaciones 

de ansiedad en los pupilos. Las razones dadas por los mentores respecto a sus dificultades en la 

disponibilidad para con sus pupilos fue referida a las actitudes que en ocasiones observaron en 

sus pupilos, lo que limitó los contactos. 

 

Conclusiones  

Tanto mentores como pupilos reportaron que la relación de mentoring y comunicación efectiva 

conllevó al establecimiento de un vínculo positivo y a resultados constructivos. La construcción 

de relaciones efectivas de mentoring también dependió en gran parte en las destrezas 

interpersonales de ambos tipos de participantes. Cuando los mentores brindaban aproximaciones 

cálidas, positivas y de escucha hacia el otro, y reforzaban positivamente, la relación se 

consolidaba. Esto se complementaba con las actitudes positivas, receptividad hacia el consejo, 

adaptabilidad y flexibilidad del pupilo. Si estas condiciones faltaban en la primera fase de la 

relación, el mentoring era menos efectivo. 

Las relaciones de mentoring más exitosas fueron aquellas de tipo democrático y colaborativo. 

Estas tendían a ser facilitadas por un grado de informalidad en parte relacionada con las 

consecuencias del contacto fuera de la clase y con la planificación de las discusiones y prácticas 

reflexivas. Los mentores tendían a valorar la iniciativa y autoconfianza en sus pupilos, 

particularmente en relación a desarrollar las relaciones de mentoring y de comunicación. Sin 

embargo, las relaciones efectivas de mentoring y comunicación no fueron necesariamente 

inmediatas, sino que se desarrollaron en el tiempo.  

Las relaciones positivas que se dieron en las etapas iniciales sugieren que esta es la fase más 

crítica para el éxito del proceso. Estos hallazgos enfatizan la importancia de la fase inicial para 

todo el proceso de mentoring. Para otros el mentoring se hizo efectivo en la fase media e incluso 

hacia las fases finales del programa. Otro factor positivo es la distancia gradual que asume el 
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mentor a medida que se desarrolla el programa. Es importante señalar que las fases de 

mentoring ocurren a lo largo de todas las funciones en el proceso de mentoring. 

Los pupilos por lo general indican que necesitaron mayor apoyo profesional y personal en la 

fase inicial del proceso de mentoring y que les tomó tiempo establecer la relación de mentoring 

y la comunicación. Asimismo, las cualidades de mentores y pupilos toma tiempo para ser 

desarrollados en la interacción. Todos estos elementos fueron factores contribuyentes a la 

creación de entornos en los que las relaciones de mentoring y la comunicación se dieron de 

manera segura y más relajada. Es evidente que la mayoría de mentores y pupilos que comparten 

relaciones de mentoring tienden a estar disponibles uno para el otro durante el proceso de 

mentoring. Para algunos pupilos la poca disponibilidad de sus mentores fue un interferente en la 

construcción de la relación de mentoring. Asimismo, algunos factores culturales, tales como el 

contacto directo, el respeto al experto y al mayor, en términos de jerarquía también juegan un 

rol determinante en la relación mentor-pupilo. Más aún, la edad, la experiencia profesional del 

mentor y el género fueron factores importantes en algunas relaciones de mentoring. 
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Título: 

A reflexão da prática pedagógica universitária na formação docente: uma experiência 

na Universidade Católica de Brasília 
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Scárdua, Martha Paiva [Universidade Católica de Brasília] 

Scholze, Lia [Universidade Católica de Brasília] 

Resumo: 

A modificação do cenário universitário devido a entrada de um novo perfil de estudantes nas 

universidades brasileiras exige a revisitação das estruturas pedagógicas universitárias a fim de que 

possa garantir não só acesso mas também permanência dos estudantes no ensino superior. Esse artigo 

traz reflexões a partir da experiência da disciplina Introdução à Educação Superior da Universidade 

Católica de Brasília - UCB, destinada aos ingressantes dos cursos de graduação, com três objetivos: i) 

oferecer soluções de inclusão pedagógica àqueles cuja educação não desenvolveu formação 

metacognitiva adequada; ii) construir uma relação pedagógica baseada na autoria, autonomia e no 

protagonismo do estudante, de modo que possa apropriar-se da sua história e emancipar-se 

intelectualmente; iii) acolher e desenvolver o sentimento de pertença à universidade, aproximando-a 

à vida cotidiana dos alunos (UCB, 2010). A proposta pedagógica da disciplina inclui elementos 

inovadores, dentre eles, sistemática de acompanhamento docente por meio da partilha de registros da 

prática pedagógica dos professores com “tutores” via moodle, favorecendo a troca de experiência e 

sinergia da equipe, bem como melhoria do desempenho docente. Esse artigo enfoca a reflexão da 

prática pedagógica universitária como tecnologia de formação docente em serviço, destacando 

resultados alcançados. Foram analisados registros da prática pedagógica docente e realizadas 

entrevistas com os professores da disciplina. As conclusões sugerem caminhos alternativos a uma 
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docência muitas vezes solitária e endógena que não favorece espaços de troca no meio acadêmico, 

por meio da formação continuada em serviço a partir do compartilhamento dos registros da prática 

pedagógica entre professores, estratégia que tem-se mostrado importante no enfrentamento dos atuais 

desafios da universidade brasileira. O suporte teórico vem de Paulo Freire, Madalena Freire, Philippe 

Perrenoud, Antonio Nóvoa, Antonio Joaquim Severino, Marie-Christine Josso entre outros. 

Palavras-chave: 

Formação em serviço. Docência universitária. Reflexão e registro da prática pedagógica. 

 

Introdução à Educação Superior: uma experiência inovadora frente aos desafios da 

universidade no século XXI 

As reflexões apresentadas são frutos de investigação de um projeto em realização na 

Universidade Católica de Brasília – UCB, que pretende acolher os alunos na universidade, 

auxiliando na sua permanência e progressão no Ensino Superior, a partir da reconstrução da 

organização do trabalho pedagógico fundamentado na autonomia e na autoria dos estudantes. 

Trata-se da disciplina Introdução à Educação Superior – IES, concebida como estratégia de 

cuidado com o estudante considerando sua trajetória de vida e o desenvolvimento de sua 

capacidade de reflexão e aquisição da linguagem acadêmica. A proposta da disciplina integra o 

Programa de Melhoria da Formação Básica desenvolvida pela UCB, que inclui um conjunto de 

ações que visam superar os desafios atuais enfrentados pela universidade.   

Entre os anos 2001 e 2010 houve um aumento de 110% nas matrículas do ensino superior no 

Brasil (BRASIL, 2011). Este aumento é resultado de políticas de financiamento e incentivo às 

universidades e estudantes, como o Programa Universidade para Todos – ProUni; o Fundo de 

Financiamento Estudantil – Fies; o Fundo de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades – Reuni. Tais políticas possibilitaram o ingresso de segmentos sociais até então 

excluídos deste nível de ensino e têm demandado da universidade a necessidade de refletir sobre 

suas práticas pedagógicas, uma vez que o público agora presente possui conhecimento escolar 

limitado para atuar nesse nível - resultado de uma Educação Básica pouco eficiente ofertada 

pelo Estado para alunos de classe popular.   

Com a ampliação do acesso básico à educação superior, tem-se percebido com mais 

evidência a fragilidade da formação básica da maioria dos estudantes brasileiros. A 

ampliação da Educação Superior não cria a fragilidade, mas a revela à medida que os 

eliminados de outrora hoje conseguem acesso (UCB, 2010, p. 113). 
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Aos desafios já enfrentados pela universidade brasileira, como: adaptar-se à rapidez da 

produção de novos conhecimentos, tecnologias de informação e comunicação (LUZ, 2000); 

integração entre ensino, pesquisa e extensão (BUARQUE, 1994); formação de professores 

(GATTI; BARRETO, 2009); entre outros, a democratização do acesso ao ensino superior 

demanda com urgência políticas de permanência que possibilitem aos novos alunos condições 

estruturais (financiamento) e técnicas (pedagógicas) para que transitem confortavelmente no 

meio acadêmico e consigam finalizar com sucesso seu percurso na universidade. 

Não há como enfrentar a nova demanda pedagógica, sem que um conjunto de ações seja 

pensado pela universidade. Portanto, o Programa de Melhoria da Formação Básica inclui outras 

estratégias de cuidado com o estudante, além da disciplina IES: Projeto Monitoria; Projeto 

Jovem Pesquisador do Futuro; Perfil docente para atuação nas disciplinas do primeiro semestre; 

Acompanhamento dos ingressantes; Clube de Leitura; Apoio à Aprendizagem em Matemática 

Básica; Visitas Dirigidas aos Laboratórios; Projetos Especiais (Grupos de Estudo Temáticos e 

Encontro Interdisciplinar) e Disciplinas Básicas da Área da Saúde. Para implantar as ações 

supracitadas foi necessário grande investimento na formação dos professores, uma vez que 

diante do novo contexto “é preciso pensar a Educação Superior em função do que o estudante é, 

e não do que gostaríamos que fosse” (UCB, 2010, p. 113).  

Para enfrentar os desafios da formação docente, a UCB desenvolve, desde 2008, o Programa de 

Reconstrução das Práticas Docentes (PRPD) a fim de estimular o professor a engajar-se em 

processos coletivos de desenvolvimento da sua docência, de acordo com o perfil desejado pela 

universidade: um docente em sintonia com as contribuições científicas sobre a aprendizagem; 

empenhado em aprimorar a prática de orientação e avaliação da aprendizagem; compartilhar 

saberes e experiências docentes e em fazer de sua prática educativa a expressão de seu 

engajamento pela transformação da sociedade (UCB, 2010). Até 2010, 34% dos docentes 

participaram do PRPD, que se constitui principal estratégia de formação continuada dos 

professores na UCB. 

Neste trabalho, nossa preocupação está focada nas possibilidades de formação continuada em 

serviço desenvolvidas com a participação efetiva do PRPD na disciplina IES, cuja inovação 

reside no registro das aulas e acompanhamento dos professores. 

Serão apresentadas reflexões sobre a organização do trabalho pedagógico, em especial à prática 

de compartilhamento de registros docentes, que desponta como rica possibilidade de formação 

continuada em serviço na universidade. 

 

O nascimento da disciplina IES 
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No primeiro semestre de 2010, de 37 professores se mobilizaram para sistematizar o projeto da 

IES com a Pró-Reitoria de Graduação e o PRPD. Para tanto, foram realizadas reuniões para 

definir coletivamente sua implantação, o que permitiu um desenho muito particular à disciplina, 

que situa o estudante no centro do trabalho pedagógico e a reflexão como suporte da prática 

discente e docente. 

A disciplina é composta por carga horária de 120 h/a, divididas em dois encontros semanais de 

4h/a cada. As turmas têm número reduzido em relação às outras disciplinas, inicialmente sendo 

compostas por 30 alunos provenientes de diversos cursos. Dentre as atividades planejadas para a 

disciplina, além das aulas em sala, são realizados “Encontros Temáticos” para aprofundar temas 

específicos; o Clube de Leitura para incentivo à leitura e uso da biblioteca; e aulas-passeio. A 

disciplina pertence ao Curso de Filosofia, tem coordenação própria.  

O trabalho pedagógico reinventado pela disciplina consiste no entrecruzamento de três grandes 

“conteúdos”: o estudante e sua história de vida (conteúdo pessoal); o conhecimento (conteúdo 

acadêmico); e os acontecimentos do contexto atual (conteúdo “historicosociocultural”). Para 

tanto, o trabalho pedagógico baseia-se na práxis, a partir do exercício da metacognição e da 

metanarrativa. Alguns eixos orientadores foram desenhados para a disciplina e retratam essa 

intencionalidade.  

 

Eixos orientadores da disciplina IES  

O primeiro eixo da disciplina diz respeito à apresentação da instituição em seus espaços físicos 

e o seu papel social: o reconhecimento espacial como necessário ao sentimento de pertença 

social e a relação entre universidade e sociedade, concebendo-se a indissociabilidade no seu 

duplo significado: na forma (integração do ensino, pesquisa e extensão) e no seu conteúdo, o 

que parece ser possível a partir da superação da fragmentação e falta de diálogo entre os 

conhecimentos, saberes, currículos, departamentos e cursos da universidade (BUARQUE,1994). 

Compreendendo o estudante como centralidade do trabalho pedagógico, a revisitação da sua 

história de vida é estimulada para que compreenda por que escolheu o curso e questione-se 

sobre a sua futura contribuição social. 

O segundo eixo é agrupado a partir da conjunção dos estudos sobre a Filosofia e a Ciência: 

Sociologia, História e Filosofia da Ciência, abarcando a construção do espírito científico e ético. 

Pretende mostrar o que é a Comunidade Científica, seus códigos, ritos e os diferentes 

paradigmas que a tem guiado, de modo que o aluno a reconheça e passe a integrá-la de forma 

consciente.  

O terceiro eixo reúne os elementos formais e normativos da linguagem e pretende desenvolver a 

autoria (FREIRE, 2003a) e a produção da linguagem objetiva e autônoma, considerando os 
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padrões acadêmicos. Para tanto, os estudantes são convidados a pensar sobre como tem sido sua 

relação com a escrita, a leitura e o conhecimento e como têm compreendido seu processo de 

aprendizagem. Esse movimento tem sido provocado a partir da construção do Memorial de 

Aprendizagem, como narrativa simultaneamente histórica e reflexiva (SEVERINO, 2001). Para 

orientar o trabalho na disciplina, a equipe da coordenação de IES sistematizou o seguinte mapa 

conceitual: 

 

Figura 1. Mapa conceitual da disciplina IES. 

 

Fonte: Mapa conceitual disponibilizado para professores (IES) e direções dos cursos de 

graduação, via e-mail. 

 

Aspectos metodológicos da disciplina 

Para atingir os objetivos propostos, fez-se necessário reorganizar o trabalho pedagógico. Um 

desafio posto foi como transformar a sala de aula em espaço de reflexão, ação e transformação. 

Elemento de destaque foi a reconstrução do sentido de rotina, entendida como algo dinâmico e 

práxico e não como um espaço/tempo estático e enfadonho, importante perspectiva em sala de 
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aula, considerando-se a fácil tentação de se reificar tempos, espaços e pessoas quando da 

regularidade e constância de encontros. É preciso articular tempos, espaços e atividades 

construindo uma rotina como um pulsar vivo do grupo (FREIRE, 1998). 

A rotina de IES é formada por sete momentos, dos quais elegemos o compartilhamento dos 

registros da aula como objeto de nosso estudo, momento em que alunos e professores escrevem 

a partir da aula e compartilham suas reflexões. Da parte dos alunos, espera-se que seja um 

espaço-tempo que permita a autoavaliação e a avaliação do trabalho pedagógico e do que 

aprenderam, de modo que sistematizem os conceitos trabalhados e produzam questionamentos e 

novos conhecimentos. No momento inicial da aula, de acolhida, os alunos são convidados a 

socializar os registros da aula anterior para que se discutam melhores formas de encaminhar o 

trabalho pedagógico, o que possibilita o professor manter o fio condutor de seu trabalho e o 

aluno melhor compreensão do “conteúdo” em desenvolvimento. Para o professor, o 

compartilhamento dos registros dos alunos funciona como um termômetro das aulas, 

configurando-se como eficiente instrumento de avaliação e planejamento e privilegiado suporte 

para práxis pedagógica.  

Da parte dos professores, a reflexão sobre sua prática se dá, então, de forma sistemática por 

meio de dois movimentos: através do registro que faz da prática pedagógica e pelo 

compartilhamento com seu acompanhante.  

Esta metodologia consiste numa construção dialógica mediante a escrita de registros 

pelos professores da disciplina, os quais são lidos e comentados por outro professor, 

seu acompanhador. Por essa via dialógica se oferece espaço para a reflexão acerca da 

prática docente (COSTA; QUERMES, 2011, p. 5).  

 

Os registros são encaminhados para os acompanhadores que provocam e instigam a reflexão 

feita pelos professores, oferecendo retorno aos questionamentos e proposições postadas na 

plataforma Moodle semanalmente ou através de reuniões com o grupo de professores sob sua 

responsabilidade. 

Fazem parte das ações que sustentam a disciplina uma coordenação de acompanhamento que se 

reúne quinzenalmente para monitorar o movimento realizado pelo corpo docente e discente. 

Ressalta-se a importância deste acompanhamento realizado com os professores que, muitas 

vezes, realizam um trabalho “solitário”, sem possibilidade de dividir conquistas e angústias com 

seus pares. Socializar as reflexões sobre a prática pedagógica parece possibilitar a sua 

revisitação com a ajuda de outro olhar que, mais distanciado, por não fazer parte daquela 

realidade, pode, mirá-la e admirá-la com mais objetividade e precisão, e propor nova reflexão 

ou questões antes não consideradas.  
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O grupo de professores “acompanhadores” desse processo reflexivo busca, de maneira 

não apenas retrospectiva, mas também prospectiva, no registro reflexivo dos colegas de 

profissão, espaços para fazer pensar as aulas já dadas e as próximas. [...] Essa 

oportunidade de diálogo que se cria ajuda no esclarecimento de que a docência pode se 

constituir, ela mesma, em objeto de formação, de reflexão, de enfrentamento dos medos 

e inseguranças. De outro lado, serve bem para confirmar certezas e incertezas desse 

processo que se permite em constante transformação (PAIXÃO, 2011, p. 53). 

 

Perrenoud (2002) considera a análise das práticas um contexto de formação, de (trans) formação 

das pessoas que exige trabalho concreto sobre si mesmo. “Ela exige tempo e esforços, expõe ao 

olhar alheio, estimula o questionamento e pode ser acompanhada de uma crise ou de uma 

mudança de identidade” (PERRENOUD, 2002, p.120).  

 

Efeitos dos registros e do acompanhamento na vida do professor 

O nível de ansiedade e expectativa dos professores no primeiro semestre da disciplina, diante da 

novidade da experiência e dos sonhos que a embalaram, foi alto. É fato que, com o tempo e a 

prática do registro, a proposta da disciplina se tornou mais clara, a compreensão sobre o 

posicionamento dos estudantes ampliou e a prática pedagógica ganhou mais força e 

consistência. Algumas constatações germinaram durante esse tempo, uma delas é a de que a 

disciplina IES favorece a curiosidade epistemológica e a metacognição dos estudantes e 

professores, devido à prática do registro e de uma rotina convidativa à reflexão.  

Educar para e pela transformação e reinvenção pode produzir estranhamento nos alunos e exige 

constante atenção dos professores. Uma situação não prevista inicialmente pelos professores foi 

a dificuldade de construção do sentido da disciplina por parte dos alunos e, também, por parte 

de alguns professores não engajados inicialmente no processo. Considerando essa realidade, a 

disciplina IES procura ajudar o professor a assumir-se como ser pensante, questionador, 

autônomo e autor de sua própria prática. A tarefa parece clara, mas não deixa de ser complexa. 

Pensar, questionar e posicionar-se criticamente são atitudes que requerem coragem e 

deslocamento, exercício nada fácil. Assim, o acolhimento de queixas é necessário, o espaço para 

o desabafo é importante e a certeza do acolhimento das angústias é fundamental para que o 

desafio seja encarado e as dificuldades diante do trabalho proposto sejam assumidas. 

 

Metodologia 

A partir da experiência das autoras como professoras da disciplina IES e, movidas pelo desejo 

de investigar mais profundamente o processo de formação por elas experimentado, decidiu-se 
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analisar como os demais professores compreendem a produção sistemática de registros e o 

diálogo estabelecido com seus acompanhadores como processo de formação continuada em 

serviço. 

Procurou-se compreender de que modo a reflexão da prática pedagógica universitária 

compartilhada por meio de registros pode se constituir como uma importante alternativa 

tecnológica de formação de professores em serviço.  

Como base de investigação, buscou-se resgatar impressões sobre o registro e o 

acompanhamento como processo de formação, a partir da revisitação dos seus próprios registros 

produzidos no primeiro ano da experiência. Foram realizadas ainda entrevistas com 10 dos 30 

professores de IES que atuam/atuaram na disciplina. 

 

Análise dos dados 

Dentre o grupo entrevistado, metade dos professores têm entre 3 e 5 anos de experiência no 

ensino superior, a outra metade tem entre 10 e 16 anos de experiência docente. Quanto à sua 

atuação na disciplina, 70 % dos professores acumula 2 anos de experiência, atuando nela desde 

o seu início. 80% dos professores não havia experimentado a prática do registro e 

acompanhamento em outros espaços educativos pelos quais transitou: estágio docente e 

Pedagogia da Alternância. Uma professora afirmou que já realizava o registro das aulas sob 

forma de relatório, mas sem acompanhamento. 

Quando perguntados sobre os aspectos que mais chamam a atenção na disciplina, o aspecto 

mais apontado pelos entrevistados foi a reflexão da prática docente, seguido de: conteúdo 

ampliado, o registro e a concepção ampliada de educação. Outros pontos destacados foram: a 

relação professor e aluno, o estudante como centro do trabalho pedagógico, a relação entre os 

professores e a carga horária.  

Muitos são os autores que sinalizam a reflexão da prática docente como eixo fundante dos 

processos de formação. Freire (2007) assinala a importância de a formação docente caminhar ao 

lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia dos educandos, 

destacando a importância da autonomia, da reflexão e da autoformação para a concretização de 

uma educação libertadora, democrática e ética. Roldão (2001) destaca a reflexividade como 

ponto central do paradigma emergente dos saberes profissionais do professor. Josso (2004) 

defende a delimitação de um território de reflexão que abranja a formação e a autoformação do 

professor. Tal formação, inicialmente centrada na racionalidade técnica e “heteroformativa”, 

deve ceder espaço para uma abordagem existencial da formação, centrada no sujeito, sua 

historicidade e subjetividade.  
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Entretanto, a ideia de profissional reflexivo é prerrogativa de Shön (apud PERRENOUD, 2002), 

que sugere o triplo movimento de conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a 

ação, ou seja, o saber fazer, o pensar durante o fazer, e o refletir sobre o que foi feito e pensado, 

respectivamente.  

Refletir sobre o fazer pedagógico é uma das finalidades da prática deliberada proposta nos 

estudos sobre a expertise. Galvão (2007) reforça que essa prática demanda metacognição, 

habilidade reflexiva e crítica sobre o próprio pensar, princípio fundamental no aprendizado 

expert. Berlinder (2004) e Perfeito (2011) corroboram essa tese, afirmando que o processo de 

aprendizagem de professores com alto desempenho se constitui a partir de uma reflexão na e 

sobre a prática. Praa Perfeito (2011), a reflexão sobre a prática pedagógica é fonte privilegiada 

de aprendizado para a melhoria do desempenho.  

Young (apud NÓVOA, 2002) defende a idéia de que ninguém é capaz de refletir sozinho, é 

sempre necessária a contribuição de um “outro”. Essa ideia faz eco no conceito de escola 

reflexiva concebida por Alarcão (2001) que pode ser transposta para a universidade. 

Se como dizia Habermas, só o EU que se conhece a si próprio e questiona a si mesmo é 

capaz de aprender, de recusar tornar-se coisa e de obter a autonomia, eu diria que só a 

escola que se interroga sobre si própria se transformará em uma instituição autônoma 

e responsável, autonomizante e educadora. Somente essa escola mudará o seu rosto 

(ALARCÃO, 2001, p. 25). 

 

O registro como instrumento de reflexão da prática docente 

O conceito de Madalena Freire sobre “tarefa” se aproxima ao sentido do registro como 

instrumento de reflexão da prática compartilhada. Atribui ao grupo importância significativa 

para a aprendizagem da convivência com as diferenças, considerando a tarefa instrumento 

valioso de aprendizagem: 

Toda tarefa adequada (alimentadora) às dificuldades individuais e do grupo sempre 

deflagra a dúvida, o mal-estar e também o prazer. Mal-estar porque trabalha as 

diferenças, os conflitos e o desconhecido. Prazer, porque possibilita a apropriação do 

que antes era desconhecido em saber construído (FREIRE, 2003, p. 52) 

 

Prazer, mal-estar e dúvidas foram manifestados pelos professores quando perguntados sobre os 

pontos positivos e negativos da inclusão do registro como instrumento de reflexão da prática 

pedagógica. 
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Quadro 1. Pontos positivos e negativos da inclusão do registro como instrumento de reflexão da 

prática pedagógica  

 

Nº de 

Ocorrências 

Pontos positivos Pontos negativos 

5 Habitua a reflexão da prática  

3 

Feedback; contribui para 

repensar estratégias de ação 

pedagógica 

Ser uma obrigação semanal  

2 

Possibilita melhor 

organização do trabalho 

pedagógico; favorece a 

memória 

Excesso de registros; aumento do trabalho docente; 

disponibilidade de tempo; ser entendido como 

prestação de contas e mecanismo de controlo 

1 

Comprometimento com a 

produção escrita; partilha e 

apoio do acompanhante; 

distanciamento da 

experiência imediata; 

reflexão dialógica e 

dialogada; contribui para a 

avaliação; possibilita 

teorização 

Cansativo fazer todo dia; acúmulo de informações 

sem reflexão ou reflexão sem sistematização; 

ausência de reflexão entre o planejado e o ocorrido; 

corre o riscode: encarcerar, unificar a experiência 

sem reinventar a prática, tornar-se um instrumento de 

vigiar e punir; se constituir um “espaço de queixa”; 

não saber o que se quer com os registros produz 

desgaste, sofrimento 

 

Destaca-se a importância que os professores dão à produção de registros como eficiente 

instrumento reflexão da prática e feedback. Por outro lado, alguns elementos destacados 

apontam a necessidade de reflexão sobre sua utilização.  

Sobre as contribuições do trabalho do acompanhante mediado pelos registros, 50% dos 

professores destacou a importância de outro olhar sobre a sua experiência, 30% informou que 

ajuda a repensar a prática e 20% falou sobre a importância do compartilhamento das angústias e 

alegrias. Outras contribuições citadas foram: ajuda a repensar o uso dos instrumentos, favorece 

amadurecimento; o feedback recebido; valorização do trabalho realizado; incentivo a ousar 

mais. 
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Dos professores entrevistados, 90% informou que a prática do registro produziu modificação na 

sua relação com a escrita. Para 40% dos professores, a prática do registro favoreceu 

qualitativamente a escrita reflexiva. Outras modificações destacadas foram: revisão das 

provocações cotidianas; necessidade de sistematizar e maior objetividade na escrita. Uma 

professora afirmou que a prática do registro “possibilitou-me rever na e através da escrita”.  

Em relação à prática pedagógica, 90% dos professores informou que a produção do registro e o 

seu acompanhamento produziu mudanças na sua prática pedagógica. 50 % dos professores citou 

que houve mudanças de caráter reflexivo e que puderam redirecionar o trabalho pedagógico. 

20% dos professores destacou sua importância na formação permanente. Outras mudanças 

citadas foram: qualificação do processo de aprendizagem, tomada de consciência do trabalho; 

melhora da prática pedagógica; possibilidade de enxergar o que antes não era visto. 

Ao serem perguntados se compreendiam o acompanhamento por meio dos registros como 

possível modalidade de formação continuada, 90% dos entrevistados respondeu “sim”, pois lhes 

permite repensar a própria prática, é espaço de partilha de aprendizagem e configura-se como 

importante na sua formação, inclusive em relação à escrita. Apenas um professor respondeu 

“em parte”, afirmando ser importante como estratégia de formação e não como modalidade. 

O registro a seguir41 mostra o quanto a experiência a partir do compartilhamento da reflexão por 

meio do registro foi importante no processo de formação da professora:  

 

Em relação à contribuição que a experiência na disciplina me traz para a docência, 

posso ressaltar que hoje tenho construído conhecimentos mais sólidos sobre a Filosofia 

da Ciência, aprimorado cada vez mais minha rotina e, preciso destacar, a grande 

importância e a riqueza dos registros (SCÁRDUA, 2010). 

 

O aspecto que mais chama a atenção dos professores em relação ao acompanhamento por meio 

dos registros são o zelo e o cuidado dos acompanhadores. Outros aspectos apontados são: 

autenticidade na relação pedagógica; reflexão permanente da práxis; riqueza do material 

produzido pelos professores; pontos de vista divergentes; possibilidade de mudança; produção 

de conhecimento; corresponsabilidade; possibilidade de ser instrumento de avaliação do grupo; 

provoca ânimo; pode ser ferramenta de manipulação e controle institucional. 

Importante destacar a consideração feita por Perrenoud (2002) sobre o movimento de análise 

das práticas. Segundo o autor, só pode ter sucesso se estiver baseado no voluntariado, a 

participação em um grupo de análise das práticas deve ser facultativo, não obrigatório. Nesse 

                                                      
41 Trecho de registro produzido no 1º ano de experiência na disciplina IES. 
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sentido, é importante destacar que ao ingressar na disciplina IES os professores demonstram 

disposição para percorrer esse caminho sistemático de reflexão compartilhada da prática por 

meio dos registros das aulas. 

A reflexão da prática a partir do acompanhamento dos registros é vista pelos professores como 

uma rica dinâmica. O registro abaixo42 destaca a sua importância também para os alunos: 

Em relação à dinâmica dos acompanhadores, é muito rico o processo de troca via 

online e nas reuniões junto com os demais colegas de grupo. O fato de não ser um 

trabalho isolado favorece o apoio mútuo e garante maior acerto. Em relação ao 

amadurecimento pessoal, já pode-se afirmar que existe uma qualificação do trabalho 

que foi sendo aprimorado durante o semestre em relação ao semestre anterior. E em 

relação aos estudantes, percebe-se que o aprimoramento docente é refletido no 

desempenho dos estudantes (SCHOLZE, 2010). 

 

A dinâmica criada entre os professores possibilita um espaço rico de construção coletiva sobre o 

trabalho realizado. Provocações feitas pela coordenação fazem emergir alternativas para o 

aprimoramento da organização do trabalho, como se vê no registro a seguir43: 

Como sugestão, penso ser importante que se organizem 3 encontros entre o 

acompanhante e o grupo visando um contato direto, o que sempre é salutar e mais 

produtivo que o relatório. Sugere-se um encontro no início do semestre para firmar 

acordos e propostas de trabalho, um no meio do semestre para troca de experiências, e 

eventuais correções de rumo e um no final para avaliação e fechamento do trabalho. A 

par disso, creio que a prática do relatório é salutar e talvez pudesse ser acompanhada 

de um pequeno roteiro para garantir que as expectativas do acompanhante sejam 

atendidas, sem direcionar mas sim para orientar o objetivo do relatório para que não 

se perca o foco (SCHOLZE, 2011). 

 

Essa dinâmica entre os professores consolida a criação de ambientes solidários na universidade, 

promovendo troca de experiências e o estreitamento de laços afetivos, como mostra o registro 

abaixo44:  

Quero registrar também a importância de cada um dos integrantes do grupo de 

professores da IES, sua generosidade em trocar informações, produções, preocupações, 

o que deixa a certeza do sucesso do projeto para a UCB, seus professores e 

estudantes.[...] Para avançar, creio que devemos retomar os encontros do grande 

grupo com  espaço de fala sobre as experiências que estão tendo bons resultados. Creio 
                                                      
42 Trecho de registro publicado na plataforma Moodle. 
43 Trecho de registro publicado na plataforma Moodle. 
44 Trecho de registro publicado na plataforma Moodle. 
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que esta prática nos auxiliou no início e fortalece o sentimento de grupo. Permitirá 

também identificar os problemas mais frequentes e as soluções encontradas por cada 

um (SCHOLZE, 2011). 

 

Dificuldades encontradas no registro docente 

O encontro com a crítica não é exercício confortável e pode gerar fortes emoções. O 

instrumento de registro, tão importante para a reflexão da prática, pode se mostrar em 

determinados momentos, elemento de pressão, gerando um sentimento adverso ao que foi 

proposto, como pode ser visto em outro trecho do registro a seguir: 

[...] os registros escritos foram muito importantes, mas não foram tudo. Longe disso: 

sabe quando Bachelard fala sobre a diferença entre morar em apartamento e em casa? 

Sim, da importância da casa que nos possibilita acesso ao sótão e ao porão? Pois bem, 

às vezes escrever os registros diariamente significa ter que subir ao sótão e descer ao 

porão diariamente, quando muitas vezes o que a gente precisa é relaxar um pouco a 

tensão de tanta emoção e se alienar com as coisas do dia-a-dia nos corredores, 

quartos, salas, cozinhas e banheiros de nossa casa. Indiscutivelmente, não dá para 

exigir de uma pessoa que ela tente se manter numa realidade de segunda ordem o 

tempo inteiro: é desgastante e muitas vezes te afasta mais da possibilidade de 

compreender a realidade do que o contrário – principal sentido do registro. Não dá 

para ser crítico e reflexivo sobre tudo, o tempo inteiro. O quanto o nosso não 

distanciamento da realidade vivida nos ofusca a visão, impossibilitando-nos de 

enxergar realidades tão intensas? Talvez nossa hipermetropia pedagógica seja tão 

cega quanto a miopia daqueles que pouco ou nunca pensam sua prática pedagógica... 

(SCÁRDUA, 2010). 

 

Essa constatação mostra o quanto pode ter sido difícil mergulhar no exercício reflexivo, que 

implica em lidar com as suas próprias contradições e incompletudes. “A relação com as palavras 

permite um mergulho em nós mesmo e o estabelecimento de nossa relação com o mundo” 

(SCHOLZE, 2005, p. 12).  

Para Cunha Filho, 

Escrever é uma atividade desconfortável. Implica avaliar, de um lado, os termos 

utilizados, os conceitos discutidos, os fatos referidos, por exemplo, e de outro, as 

exigências da língua na qual se escreve. Ninguém escreve impunemente. [...] Assim, 

escrever é como revelar nosso endereço; é oferecer o mapa do nosso castelo; é 

desguarnecer-se, desproteger-se. Qualquer um, a qualquer momento, pode decidir nos 

visitar, através da leitura (2004, pp. 60-61). 
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Dados importantes são apontados por alguns professores entrevistados em relação à dinâmica 

do acompanhamento por meio dos registros. Como exemplo, há menções à falta de tempo do 

professor para a realização do registro, o que demanda da universidade a garantia de carga 

horária docente compatível com o trabalho realizado. Sobre isso, o registro a seguir já apontava: 

“No entanto, habita em mim ainda certo mal-estar. [...] grande demanda que a disciplina faz em 

termos de carga horária extra de trabalho feito em casa [...]” (SCÁRDUA, 2010). A solução 

encontrada pela Coordenação foi instituir maior espaçamento na entrega dos registros que 

passaram a ser semanais, ao invés de diários, como inicialmente proposto. Essa dinâmica parece 

ter permitido aos professores a produção de textos mais reflexivos.  

Foi citado ainda pelos professores o risco de que o registro seja visto como uma prestação de 

contas, ou o receio de que o registre se torne instrumento de manipulação e controle, de “vigiar 

e punir”, ou ainda uma obrigação e o prazer, a potência criativa e transformadora da escrita 

reflexiva se perca. Tais questões já se mostravam preocupação, conforme registro feito em 

2010:  

 

[...] como compreender a eficácia do trabalho desenvolvido se não sabemos o quanto 

eles temem em nos abrir suas dificuldades com medo de represálias institucionais [...] 

por que me abrir com essa pessoa que não conheço, mostrando minhas fraquezas e 

dúvidas, colocando em xeque tantos anos de professorança... Na balança... Daí, que 

penso que aliado ao trabalho de registro, seja necessário um espaço de encontro entre 

grupos, onde se possa trocar experiências, desabafar, construir no coletivo estratégias 

para solucionar impasses, enfim... Acho que a dinâmica do grupo presencial pode ser 

muito mais eficaz do que a metodologia que temos utilizado (SCÁRDUA, 2010). 

 

Mesmo diante dessas dificuldades, a prática do registro mostrou-se extremamente importante, 

pois permitiu um encontro prazeroso com a autoria e a construção de um diálogo metacognitivo 

prazeroso.  

 

Considerações finais 

Perrenoud (2002, p.119) considera que “uma concepção coerente da formação de profissionais 

reflexivos não pode ignorar a análise das práticas como modelo e possível contexto da reflexão 

profissional”. O autor não concorda que a análise das práticas constitui-se por si só como 

processo de formação, percebe que a reflexão solitária que ocorre nas estruturas comuns de 
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trabalho não permite os mesmos avanços que aqueles produzidos a partir da participação em um 

grupo de análise das práticas, que geralmente oferece apoio e método sistemático. 

Na investigação realizada, a análise das práticas produzidas pelo processo de compartilhamento 

de registros mostra-se como rico elemento no processo de formação continuada em serviço, 

conforme destacado pelos professores entrevistados. Do ponto de vista do professor, permite a 

autorregulação, o autoconhecimento, a construção de uma metanarrativa do professor sobre sua 

docência. Do ponto de vista da instituição, produz a emergência de demandas necessárias e 

prioritárias à ampliação da competência profissional dos professores, podendo orientar outros 

processos formativos, como cursos pontuais, seminários temáticos etc. Perrenoud (2002, p. 125-

126) considera  

 

necessário articular a análise das práticas a outros procedimentos de formação mais 

pontuais.  Com frequência, a análise de situações complexas e dos comportamentos que 

elas provocam faz emergir necessidade de formação e apela por novos saberes ou por 

novas competências mais profundas. 

 

No âmbito da UCB, essas demandas podem ser absorvidas pelo PRPD, criando-se na 

instituição, um ciclo sustentável de formação continuada dos professores em serviço, podendo 

garantir à universidade a realização do que defende o reitor da Universidade Federal de Santa 

Catarina do ano 2000:  

Um dos maiores desafios da gestão universitária é garantir os meios e recursos 

necessários para investir no seu quadro de pessoal de forma contínua, quer na 

capacitação e qualificação, quer nas condições de trabalho e remuneração. Assim, a 

atualização e a melhoria da competência pedagógica do corpo docente, através de 

programas que estimulem a permanente inovação nos métodos de ensino e 

aprendizagem e avaliação dos currículos, deve constituir-se em preocupação constante 

da administração das universidades (LUZ , 2000, p. 60). 

 

Os elementos apresentados revelam que é possível mudar responsavelmente a prática 

pedagógica universitária brasileira para enfrentar os desafios que se apresentam no novo 

contexto. A criação de iniciativas que promovam a reflexão da prática pedagógica parece ser 

fundamental para a reconstrução das práticas seculares da escola e da universidade, ainda 

apoiadas na reprodução, fragmentação do conhecimento e falta de sentido daquilo que é 

ensinado. 
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Considera-se que o fato de 20% dos professores ter espontaneamente destacado a importância 

do compartilhamento da reflexão da prática pedagógica por meio de registros reforça ainda mais 

a resposta dada pelos 90% quando perguntados sobre a questão. A diferenciação feita por uma 

professora sobre modalidade e estratégia de formação parece reforçar o que Perrenoud (2002) 

sinaliza sobre a amplitude do conceito de formação profissional. Não se pode encerrar o 

processo de reflexão da prática pedagógica compartilhada como único elemento da formação 

continuada em serviço de professores. No entanto, ele parece ser estratégia disparadora de 

outros processos de formação. 

A partilha possível no encontro entre os pares possibilita engajamento coletivo e o 

acompanhamento dos professores por meio do compartilhamento dos registros parece 

constituir-se ferramenta eficiente e cuidadosa de acolhimento e intervenção na prática 

pedagógica.  
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Título: 

La formación de profesores de matemáticas que estimulen competencias para crear 

conocimientos. Reflexiones y experiencias 

Autor/a (es/as):  

Malaspina, Uldarico [Pontificia Universidad Católica del Perú] 

Resumo: 

La sociedad en que vivimos exige a nuestros profesionales y ciudadanos en general tener un rol más 

decisivo en la producción de conocimientos. “Más que acopiar conocimientos inertes, hoy se requiere 

aprender a utilizarlos; más que reproducir información, hoy se requiere producir conocimiento a 

partir de una relación crítica y dinámica con ella” (Consejo Nacional de Educación del Perú, 2011,  p. 

11). La creación de conocimientos requiere creatividad, razonamiento lógico, capacidad para 

identificar y resolver problemas, capacidad de autoaprendizaje y manejo de la información con 

criterios científicos. Por ello, consideramos que una adecuada enseñanza de la matemática estimulará 

y desarrollará estas capacidades. Nuestra sociedad requiere, entonces, de profesores que, además de 

conocimientos y habilidades matemáticas, tengan estas capacidades y sepan trasmitirlas 

vivencialmente a sus alumnos, usando métodos que vayan más allá de las clases meramente 

expositivas o de las tareas rutinarias. Este requerimiento es indispensable tanto para la educación 

básica como para todas las especialidades de la educación superior, pues la sociedad necesita 

profesionales productores de conocimientos en todos los campos del saber. 

Expondremos las experiencias desarrolladas en la Pontifica Universidad Católica del Perú por un 

equipo de matemáticos educadores,  que han contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza de las 

matemáticas a alumnos de especialidades que no usan muy intensivamente la matemática (literatura, 

derecho, filosofía, etc.). Reflexiones del equipo de profesores a la luz de marcos teóricos de la 

didáctica de la matemática, preparación grupal de clases y exposiciones para recibir críticas y aportes 

del equipo, dieron como resultado una enseñanza basada en la resolución de problemas 

contextualizados, con trabajos grupales y por especialidades, que ha mejorado la calidad de los 

aprendizajes y ha influido positivamente en la actitud de los alumnos hacia la matemática. 
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Palavras-chave: 

Creación de conocimientos, formación de profesores. 

 

Introducción 

Es un problema común en las universidades, encontrarnos con jóvenes estudiantes de 

especialidades como el derecho, la filosofía, la literatura, la historia, las comunicaciones, la 

educación inicial y otras en las que no se usan muy intensivamente las matemáticas, que se 

resisten a estudiar un curso de esta materia. Hay diversas razones para ello, pero entre las más 

fuertes está la actitud negativa de los estudiantes  hacia las matemáticas, generada 

fundamentalmente por experiencias desagradables en su enseñanza y aprendizaje en la 

educación básica. Ciertamente es un problema, porque por otra parte es cada vez más urgente  

que  todos los ciudadanos – y con mayor razón los profesionales de todas las especialidades – de 

esta sociedad del conocimiento y la información tengan capacidades de comunicación científica, 

de resolución de problemas, de propuestas fundamentadas, de autoaprendizaje y de creación de 

conocimientos.  Una adecuada formación matemática contribuiría  a todo ello. Tal formación no 

tiene que ser necesariamente sobre temas avanzados de la matemática. Lo más importante es 

que se haga una selección adecuada de conceptos según el nivel educativo al que irá dirigida y 

que el aprendizaje de éstos se haga ejercitando y estimulando la creatividad y el desarrollo de 

las capacidades de  identificar y resolver problemas, de analizar, de formular conjeturas, de 

hacer razonamientos inductivos y deductivos, de demostrar y de generalizar. Mejor aún, si todo 

esto se hace en un clima agradable, con problemas en contextos próximos a la realidad, 

fomentando el trabajo individual y grupal y estimulando la creación de problemas “como parte 

de las actividades en la solución de problemas, buscando variaciones al problema dado, casos 

particulares, generalizaciones, conexiones y contextualizaciones. Se genera así una dinámica 

interesante en las clases, pues generalmente se llega a nuevas dificultades creadas por los 

mismos estudiantes, que requieren la introducción de nuevos conceptos o técnicas para 

superarlas, o a ser conscientes de las limitaciones de los recursos matemáticos disponibles y de 

la importancia de conocer nuevos campos de la matemática.” (Malaspina, 2011, p. 237) 

 

Este enfoque requiere de profesores convencidos de la importancia de la didáctica de las 

matemáticas; sin embargo,  la realidad nos dice que, sobre todo en las universidades, los 

profesores de los cursos de matemáticas, que en su mayoría son matemáticos o 

ingenieros, poseen un modelo docente tradicional y una concepción euclídea o 

tecnicista de la matemática. Esto explica el uso intensivo que se suele dar  a la clase 

magistral y a la resolución de ejercicios rutinarios, (Gascón, 2001). 
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Ante esta situación, se propone formar nuevos profesionales en el marco de un modelo 

docente y epistemológico constructivista, en el cual, saber matemáticas esté asociado a  

ocuparse de problemas. Esto implicará, por parte del alumno plantear buenas preguntas 

y encontrar  soluciones, y del lado del docente encontrar situaciones que permitan que el 

alumno desarrolle conocimientos en el sentido descrito, (Brousseau, 1997). 

 

En consecuencia, es fundamental diseñar y poner en práctica formas de capacitación de 

docentes universitarios que formen profesionales en la línea descrita en el párrafo anterior y con 

mayor razón cuando se trata de profesiones que no usan intensivamente las matemáticas. 

 

Una experiencia en la PUCP 

En la unidad académica de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP) estudian durante cuatro semestres los alumnos que luego seguirán especialidades 

en las facultades de Administración y Contabilidad, Ciencias Sociales, Comunicaciones, 

Derecho, Gestión y Alta Dirección y Letras y Ciencias Humanas. Se sabía lo desagradable que 

resultaba para un estudiante con el propósito de estudiar derecho (por ejemplo) el tener que 

llevar un curso de matemáticas que era igual al que estudiaban quienes tenían el propósito de 

estudiar contabilidad; y no solo en los contenidos, sino en la forma de impartirlos. Lo grave de 

esta situación era que además de tener alumnos estudiando un curso por obligación y con 

desagrado, se contribuía a acentuar ideas y actitudes negativas hacia la matemática,  que se 

revelaban durante los estudios y luego en la vida profesional y cotidiana. 

Las autoridades universitarias decidieron adoptar medidas para cambiar esta situación y 

decidieron ofrecer a los alumnos inscritos para seguir especialidades en las que no se usen 

intensivamente las matemáticas, un curso especial de esta disciplina. Dos profesores del 

Departamento de Ciencias, con experiencia impartiendo clases en Estudios Generales Letras y 

en la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, asumieron la coordinación de  las actividades 

conducentes a concretar tal decisión, que se pueden resumir en las siguientes fases: 

 

1. Precisar los objetivos 

2. Determinar los temas 

3. Formar a un grupo de profesores para que sean los responsables de impartir  el curso 

4. Determinar la metodología a emplear en el curso  

5. Precisar las sesiones de clase. 
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6. Experimentar la propuesta. 

7. Realizar los cambios que surgieran a partir de la experiencia. 

8. Editar un texto para la asignatura que recogiera la propuesta.  

 

Cabe aclarar que estas fases no se desarrollaron necesariamente una después de otra. Se siguió 

un proceso dinámico de retroalimentación permanente, en el que participó – y sigue 

participando – un grupo de profesores cuya vocación docente fue estimulada y es  creciente con 

el avance del proyecto. Para no entrar en especificaciones propias de la matemática, nos 

detendremos en los aspectos más vinculados con la formación de profesores. 

Una vez establecidos los objetivos y los temas básicos iniciales, el equipo inicial responsable 

del proyecto decidió involucrar a más profesores y sostener con ellos reuniones  quincenales 

para afinar el proyecto inicial. En este proceso se fue tomando mayor conciencia del papel del 

profesor en el marco de un diseño que se fue ajustando como fruto de las discusiones, 

propuestas, críticas y autocríticas. 

Las reuniones se desarrollaron durante todo un año, en un ambiente de gran apertura a la crítica 

y al aprendizaje y con la decisión de asumir un reto profesional. En ellas se intercambió ideas 

sobre: 

 

a) Temas de la didáctica de la matemática en general, como la teoría de las situaciones 

didácticas (Brousseau, 1997), el enfoque de la resolución de problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas (Schoenfeld, 2006) y la teoría de registros de 

representación semiótica (Duval, 2006) 

b) El rol del profesor como orientador del aprendizaje a partir de situaciones problemáticas 

contextualizadas que desafíen la creatividad de los alumnos y la aplicación de sus 

conocimientos previos 

c) La importancia de que el curso sea una oportunidad para que los alumnos tomen 

conciencia de la vinculación de las matemáticas con diversas especialidades de las 

ciencias humanas y con situaciones de la vida cotidiana.   

d) La importancia de seleccionar situaciones de la vida real adecuadas para elaborar 

problemas de dificultad graduada que sean propuestos a los alumnos para su resolución 

en forma individual o grupal. 

e) La forma de desarrollar los temas específicos del curso. Cada tema fue asignado a dos o 

tres profesores, que se encargaron de preparar una clase con todos sus detalles:  

i. Situación problemática inicial,  

ii. Forma de presentarla a los alumnos,  
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iii. Tiempos previstos para cada parte,  

iv. Posibles obstáculos y dificultades de los alumnos,  

v. Redondeo de los conceptos matemáticos tratados  

 

A medida que se realizaban las reuniones cada dos semanas,  se podía observar el  el entusiasmo 

de los profesores participantes ya que reconocían que esta experiencia les estaba permitiendo  

avanzar en su visión de la matemática y de su papel  como docente de matemáticas. Ellos 

reconocían que era posible promover una actitud  positiva hacia la matemática por parte de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las concepciones y los saberes previos de estos y empleando 

contextos reales que pudieran resultarles motivadores.  

Las clases preparadas se desarrollaban  en el grupo de manera muy similar a cómo se 

desarrollarían con los alumnos y luego fluían los comentarios, las críticas, las sugerencias y los 

debates que llevaban a afinar ideas y propuestas. 

Con un material básico para cada capítulo del curso diseñado, se empezó a desarrollar el curso 

“Matemáticas” en el segundo semestre del año 2007. En el plan de estudios figuraba como uno 

de los cursos obligatorios para los alumnos del primer ciclo de Estudios Generales Letras, que 

no vayan a las especialidades de Economía o Contabilidad. Se matricularon 426 alumnos que se 

distribuyeron en siete secciones a cargo de cinco profesores, todos ellos integrantes de los 

grupos preparatorios. 

Desde entonces se viene desarrollando el curso en el que se han involucrado nuevos profesores 

y también asistentes de docencia que colaboran con los profesores en el desarrollo de todas las 

clases, atendiendo preguntas y brindando orientaciones a los alumnos, pues siempre se les pide 

hacer actividades individuales y grupales. También se encargan de correcciones de las pruebas 

de evaluación continua y de las prácticas calificadas. Continúan las reuniones entre los 

profesores del curso, en las que se ponen en común las experiencias en cada aula, reflexiones, 

críticas y sugerencias. Las reuniones se hacen teniendo como motivo básico la elaboración de 

las pruebas de evaluación continua, de las prácticas calificadas y de los exámenes parciales y 

finales.    

Como fruto de las experiencias, de la socialización de éstas y de las reflexiones en torno a ellas, 

un grupo de profesores escribió un texto del curso con el título “Matemática para no 

matemáticos”, que recoge lo trabajado y que se está usando intensivamente por su gran ayuda 

para los profesores y para los alumnos. Tal como se declara en la contratapa del texto, el libro 

pretende ganar adeptos a esta ciencia mostrando cómo, a partir de situaciones cotidianas, con 

contextos próximos  a estudiantes de especialidades más cercanas al mundo de las humanidades 

que a las ciencias exactas, y con una adecuada dirección de las actividades, se puede cambiar la 
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actitud de los estudiantes hacia las matemáticas y la concepción que poseen sobre sus 

capacidades matemáticas, (Gaita, 2009).   

 

Algunos comentarios y reflexiones 

1. El curso “Matemáticas” que se viene desarrollando desde el 2007  en la forma descrita, 

está teniendo resultados altamente favorables por la acogida de los alumnos, por la 

actitud positiva hacia la matemática que les genera y por capacitarlos en el manejo de 

herramientas matemáticas básicas para todo profesional. 

2. La forma de aprender la matemática, partiendo de problemas de contexto real, abriendo 

paso a caminos intuitivos para resolverlos, aplicando conocimientos previos, 

reconociendo y valorando la necesidad de conocimientos nuevos, aprendiendo a aplicar 

estos y entrenándose en la creación de nuevos problemas relacionados con el propuesto, 

es una forma de adquirir capacidades de investigación y en consecuencia  para 

transformar la información en conocimiento. 

3. Es muy importante que los problemas que se propongan en las clases sean motivadores 

y contribuyan tanto a desarrollar la creatividad como a manejar algoritmos y criterios 

fundamentales para la comprensión, solución y comunicación de los mismos, así como 

a la creación de nuevos problemas. 

4. Evidentemente los profesores involucrados en el planteamiento y en el desarrollo de 

este curso han avanzado en su formación como docentes y en su perspectiva de las 

matemáticas. La dinámica seguida, desde la propuesta de desarrollar un curso de 

manera diferente y atractiva para los estudiantes, muestra un camino de formación de 

profesores en el marco de una práctica reflexiva y de autocrítica grupal. 

5. Un factor fundamental para involucrarse de manera voluntaria y desprendida en las 

sesiones de preparación – que constituyeron la base para el avance en su formación – es 

el convencimiento de los profesores de integrarse en un proyecto docente factible, que 

se vislumbra como enriquecedor académicamente para los propios profesores y para los 

alumnos. 

6. Una manera de complementar la formación de profesores de matemáticas, para que 

estimulen competencias para crear conocimientos, es inducirlos a crear problemas que 

sean atractivos para sus estudiantes y sean resueltos por ellos, como parte de su 

aprendizaje, siguiendo caminos propios que los vayan construyendo al resolver 

creativamente problemas de dificultad graduada, relacionados con el original. Trabajar 

en grupos de tres o cuatro profesores facilita la importante tarea de crear problemas, que 

es poco estimulada en los centros de formación de docentes. 
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7. Una muestra  de los avances en la formación de los profesores involucrados en la forma 

de desarrollar este curso, es que dos profesores hicieron sus tesis de maestría en 

enseñanza de las matemáticas formalizando sus experiencias en torno a uno de los 

temas tratados en el curso; un asistente de docencia de este curso está trabajando su 

tesis de maestría sobre otro de los temas del curso y tres profesores han presentado 

comunicaciones en dos coloquios internacionales sobre enseñanza de las matemáticas, 

relacionadas con sus experiencias docentes en el curso. 
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