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10.3. 

Título: 

Trabalho docente na educação superior em tempos de globalização 

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a:  

Ramos, Kátia Maria da Cruz [Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Brasil] 

katiamcramos@gmail.com 

Resumo: 

Sem contestar que o paradigma da modernidade possibilitou um reconhecimento da 

multidimensionalidade dos fenômenos sociais, contribuindo para um redimensionamento da relação 

universidade-conhecimento-sociedade, o movimento em torno da cultura da globalização vem 

afetando esta relação ao priorizar interesses do mercado distanciando-se do caráter social da 

educação superior. Nesse contexto, a institucionalização de uma cultura avaliativa como elemento 

regulador do desenvolvimento do ensino superior vem interferindo diretamente no trabalho docente – 

seja no que diz respeito à valorização de critérios explicitamente atrelados a questão da 

produtividade, seja no que se refere ao limitado investimento em políticas de desenvolvimento 

profissional docente na educação superior. 

É no quadro dessa compreensão que o presente simpósio objetiva trazer contributos para o emergente 

debate sobre o trabalho docente na educação superior, tendo como pano de fundo aspectos que 

configuram o cenário da globalização. Para tanto, congrega estudos desenvolvidos no Brasil e na 

Argentina que se completam pela similaridade com a temática do simpósio sem perder a 

singularidade do olhar que cada estudo se propõe a dar. 

Nessa perspectiva, intitulado Globalização, Trabalho e Formação Docente e de autoria de Álvaro 

Moreira Hypolito, o primeiro estudo centra a atenção na relação globalização, trabalho e formação 

docente a partir da análise de políticas de currículo na sua relação com orientações para a formação 

de professores, realçando a pertinência da compreensão do saber experiencial docente como 

dispositivo de diferenciação pedagógica. 

O segundo estudo, intitulado Globalización y productivismo académico: sus efectos en el trabajo de 

los docentes universitarios, en Argentina, de Estela María Miranda e Nora Zoila Lamfri, tratando da 

relação globalização e produtivismo acadêmico, situa uma investigação em desenvolvimento que 

trata de repercussões desta relação no contexto do trabalho docente universitário na Argentina. 

A questão dos desafios da gestão didático-pedagógica no ensino superior é o foco do terceiro estudo, 

no âmbito da compreensão de que uma gestão democrática se concretiza nas tensões e conflitos 

presentes no cotidiano - cujo título é Politica do cotidiano no contexto da globalização: um olhar 
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sobre desafios da gestão didático-pedagógica no Ensino Superior, e autoria de Maria da Conceição 

Carrilho de Aguiar. 

Apoiando-se em dados de uma pesquisa em desenvolvimento na Argentina a temática da identidade 

docente universitária, no contexto do conflito ensino-pesquisa, é objeto do quarto estudo intitulado El 

Docente-Investigador: replanteos acerca de una “figura” universitaria argentina, de Alícia Villagra. 

Por fim, considerando a pertinência do desenvolvimento profissional docente universitário, o último 

estudo, intitulado Políticas públicas e docência no Ensino Superior: refletindo sobre uma experiência 

de desenvolvimento profissional docente universitário, de Telma de Santa Clara Cordeiro e Kátia 

Maria da Cruz Ramos, traz como objeto privilegiado a questão da formação continuada didático-

pedagógica – nomeadamente tratando da gestão pedagógica da política de formação continuada 

didático-pedagógica para professores universitários, na perspectiva desta formação constituir-se em 

espaço possibilitador de reconfiguração de saberes e de fazeres.  

O conjunto desses estudos ao mesmo tempo que permitem identificar conflitos e tensões comuns na 

realidade brasileira e na realidade argentina, apontam possibilidades de superação de limites que vem 

tornando o trabalho docente distante do caráter intervenção social da educação superior. Ou seja, 

ratifica o sentido deste Simpósio na proposição temática do VII Congresso Iberoamericano de 

Docência Universitária de tratar da qualidade na docência no ensino superior. 

Palavras-chave: 

Trabalho Docente; Produtivismo Acadêmico; Gestão Didático-Pedagógica no Ensino Superior; 

Docente-Investigador; Desenvolvimento Profissional Docente Universitário. 

 

10.3.1. 

Título: 

Globalização, Trabalho e Formação Docente 

Autor/a (es/as):  

Hypolito, Álvaro Moreira [Universidade Federal de Pelotas - UPel/Brasil] 

alvaro.hypolito@gmail.com 

Resumo: 

No contexto do longo processo de globalização, que desde as últimas décadas caracteriza-se por uma 

hegemonia neoliberal, como uma nova mentalidade, estamos envolvidos por uma lógica gerencialista 

que abrange nossas vidas nos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e educacionais 

(SANTOS, 2002; TEODORO, 2011). Nesse contexto as políticas de currículo e de formação docente 

têm sido traduzidas e orientadas para regular as ações no campo educacional em vários países, em 
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particular orientam novas diretrizes curriculares para os cursos superiores de formação docente.  

Nessas orientações reguladoras estão incluídos os incentivos para formas de ensino mais voltadas aos 

interesses do mercado, tais como educação a distância, sistemas curriculares uniformes de formação, 

articulados com sistemas de avaliação e de padronização do ensino. As políticas de formação docente 

têm sido dirigidas para cursos de menor duração, formatados para proporcionar um ensino focado nas 

práticas, nas “boas práticas” (what works). Mesmo quando inclui a exigência de cursos de mestrado, 

estes seguem um rumo vocacional, instrumentalista. Guias de competências, expectativas de 

aprendizagem, ou outras formas de padronização de conteúdos, têm sido forjadas para dar 

consequência a tais políticas globais. 

Palavras-chave: 

Trabalho Docente; Formação Docente; Globalização. 

  

Auto-administração gerencial 

O gerencialismo como política educativa tem sido apresentado como o modelo de gestão eficiente, eficaz, 

econômico e democrático, pois é mostrado como a única forma de solucionar os problemas escolares. Nas 

escolas e nas universidade o gerencialismo chega como algo necessário, moderno e que vem para qualificar o 

trabalho de ensinar. Por meio de indicadores, métodos ditos  científicos, exames, avaliações, apresenta-se a 

maquinaria gerencial como a melhor solução para buscar uma educação de qualidade. Uma análise das 

implicações do gerencialismo pode-se encontrar em estudos anteriores, tais como Hypolito (2008) e Del 

Pino, Vieira e Hypolito (2009), nos quais o gerencialismo é apresentado como uma expressão política do 

neoliberalismo, não somente como perspectiva econômica, mas também como endereçador de um modo de 

vida, no sentido apresentado por Ball (2005), de uma performance esperada.20 

Em termos de instituições de ensino podemos falar em modos de gestão como formas de produzir a 

organização, as relações políticas e os mecanismos de poder nas práticas pedagógicas da comunidade 

educativa, as concepções e práticas curriculares, bem como todas as formas de organização do processo de 

trabalho na instituição. Como indicado em outros trabalhos com colaboradores21, esta conceituação de modos 

de gestão pode ser utilizada para uma diferenciação de termos mais usuais como modelos/tipos de gestão, 

que podem tender a classificações pouco flexíveis e baseadas em tipos ideais. O que se busca com esta noção 

de modos de gestão é o desafio de uma análise mais contingente, atenta à dinamicidade e ao hibridismo das 

práticas de gestão.  

Este modo de gestão gerencialista está muito associado às práticas gerenciais advindas dos modelos pós-

fordistas de organização do trabalho. Neste momento, as políticas neoliberais em educação estão 

concentradas em implementar modelos de gestão flexíveis que buscam financiamentos de instituições 

                                                      
20 Ver também Peters, Marshall e Fitzsimons (2000). 
21 Ver Leite e Hypolito (2009, p.1); Cóssio; Hypolito; Leite, Dall’Igna (2010, p. 337-338). 
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terceirizadas e priorizam as parcerias público-privadas, como tem sido demonstrado em inúmeros estudos 

sobre políticas educacionais.22 

Do ponto de vista de controle, esses processos passam por políticas de controle e de regulação de uma nova 

forma mais ausente das instituições, mas muito mais presente, do ponto de vista de regulação (HYPOLITO, 

2010). O Estado apresenta-se para as instituições educativas menos prescritivo do ponto de vista formal, mas 

muito mais indutor das políticas que operam cotidianamente. Isso é garantido por inúmeros mecanismos e 

dispositivos. Um deles tem sido a avaliação. 

Esta regulação desde fora, que induz práticas de gestão, de currículo e de docentes, tem-se baseado na 

avaliação externa, institucional e de larga escala. Em torno desta lógica de avaliação são criados índices, 

provas padronizadas, pacotes pedagógicos, que devem servir de guias, orientações, direções para a busca de 

uma escola bem administrada, eficaz e com qualidade de ensino.  

Nesse sentido é que inúmeras ações gerenciais são apresentadas como solução para a educação pública, a 

partir de pressupostos da eficiência, dos resultados, da avaliação e da competência. Daí a introdução dos 

sistemas de avaliação da educação e seus dispositivos, como, por exemplo, os diferentes exames 

implementados no Brasil (ENEM, Provão, Provinha, PISA), complementados por um sistema específico de 

avaliação – SAEB, baseados em índices de desempenho educacional, tipo IDEB. São todos elementos 

importantes para a constituição da lógica de modelos gerenciais baseados na qualidade. Essa prática é uma 

política nacional, com sistemas próprios dos estados federados, cada vez mais estimulados a desenvolverem 

sistemas próprios e complementares de avaliação.  

Os sistemas de avaliação, tais como o PISA e agora o AHELO - Assessment of Higher Education Learning 

Outcomes, pensado para o ensino superior, servem como indicadores de prestação de contas, performáticos e 

competitivos, baseados em critérios de eficácia, e constituem o que Ball (2010) denomina tecnologias das 

reformas, que funcionam como formas de endereçamento, formas reguladoras dos sujeitos. Esses sistemas de 

avaliação, baseados em exames e dirigidos para a certificação docente ou para a avaliação do trabalho 

docente, induzem a explicações que responsabilizam os docentes como os culpados pelo desempenho 

precário da educação, padronizam o que deve ser avaliado e ensinado, e cumprem um papel decisivo para as 

reformas curriculares dos cursos de formação docente, redirecionados para uma formação pragmática voltada 

para um que fazer instrumental (HYPOLITO, 2010). 

Tais políticas produzem efeitos importantes para o campo educacional, especialmente no currículo, na 

gestão, na pesquisa e no trabalho docente (HYPOLITO, 2011). Por meio de estratégias gerencialistas, o 

estado tem obtido êxito na padronização curricular, na implantação de políticas de formação docente, nas 

formas de gestão, nas formas de financiamento da pesquisa e da pós-graduação, regulando as estruturas de 

ensino aos interesses do mercado. Isso pode ser identificado, por exemplo, no caso brasileiro, nas definições 

curriculares de formação docente por meio de diretrizes nacionais, no incentivo à formação continuada como 

                                                      
22  Ver Peroni, Fernandes e Oliveira (2009); Adrião e Peroni (2009); Adrião et al. (2010); Dourado (2007). 
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treinamento em busca de maior qualidade – o que passa a ser incentivado, algumas vezes via medidas de 

punição ou premiação. Muitos estados da federação têm estimulado processos de avaliação e certificação 

docente, estreitamente ligados aos resultados escolares medidos por indicadores produzidos nas avaliações 

nacionais ou regionais, baseados em accountability, classificação, ou premiações do tipo pagamento por 

desempenho. Em todos esses casos, os docentes são responsabilizados pela qualidade da educação e 

instigados a buscar mais formação. Contudo, o tempo despendido para essa formação é, na maioria dos 

casos, de responsabilidade dos profissionais que acabam buscando cursos de qualidade duvidosa, realizados 

durante as férias ou finais de semana, muitas vezes noturnos e em instituições privadas. 

 
Currículo como performance 

As políticas de avaliação funcionam como dispositivos de controle e regulação, com ênfase na 

performatividade, no sentido colocado por Ball (2005, 2008). Como sustenta o autor, há uma articulação 

entre mercado, gerência e performatividade, que nos interpela como políticas de regulação do Estado, como 

processos de fabricação de um modo de ser, para muito além das políticas de governo. Trata-se de uma 

construção discursiva que desempenha papel determinante na construção desse modo de ser, como 

necessidade vital, como algo inevitável no contexto de globalização, assim como da necessidade de uma 

competência para disputar posições no mercado internacional e numa sociedade cada vez mais baseada no 

conhecimento. Isso tudo impõe, nessa perspectiva, respostas e soluções curriculares guiadas por proposições 

gerenciais (BALL, 2008).  

As políticas curriculares voltam-se para atender tais interpelações performáticas. Diz-se do currículo não ser 

mais prescritivo, dado que não temos um currículo nacional mas tão somente parâmetros e referenciais 

curriculares. No caso dos cursos de formação docente (Licenciaturas, no Brasil), o que se observa, ao 

contrário disso, é que os exames e os sistemas de avaliação funcionam como reguladores das práticas 

curriculares e das decisões pedagógicas, seja por meio dos exames, dos índices de desempenho, seja por 

meio dos livros didáticos e outros materiais disponibilizados às escolas e universidades, como é o caso de 

sistemas de ensino superior, tais como Anhanguera, que produz muito dos seus materiais e manuais de 

ensino, em busca de uma padronização.  

Em estudos recentes sobre a adoção de sistemas de apostilamento23, que envolvem a contratação terceirizada 

de instituições privadas, fundações ou ONGs, com ou sem fins lucrativos, para fornecer um determinado 

método de ensino, materiais pedagógicos, provas, etc., encontra-se uma situação, cada vez mais preocupante, 

em que muitas secretarias de educação simplesmente se abstêm de coordenar a educação no âmbito de sua 

responsabilidade. Instituições desse tipo são contratadas e passam a gerir, na prática, todo o sistema de 

                                                      
23 Este termo varia de acordo com os estados e as instituições envolvidas. Trata-se de Programas de Intervenção 
Pedagógica – como foi denominado no RS, contratados para fornecer assessoria, métodos de ensino, formação de 
professores e materiais didáticos com uma determinada perspectiva pedagógica, em geral, com o objetivo de obter uma 
escola de mais qualidade e próxima da lógica e das metas dos exames e dos sistemas de avaliação. No caso do ensino 
superior, em geral, são sistemas próprios com materiais exclusivos aplicados em todas as unidades da instituição. 
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ensino, definindo a gestão, o que ensinar, como ensinar, quais os materiais serão utilizados e daí por diante 

(HYPOLITO, 2010; HYPOLITO e LEITE, prelo).  

Em muitos casos do ensino superior privado, há uma tentativa de padronização para que grandes sistemas de 

ensino, tais como o já mencionado Anhanguera, pratiquem o mesmo ensino em todo o território brasileiro, 

deixando a formação universitária como se fosse um colégio, sem pesquisa e sem produção de 

conhecimento. 

No entanto, tais políticas curriculares são apresentadas para os docentes como se fosse uma escolha. Todo 

um discurso é construído no sentido de mostrar que se trata de escolha, de qual método é melhor, dentre 

opções que são apresentadas, com todo o suporte pedagógico e apoio anunciados. Se a instituição não quiser 

optar por algum dos métodos, algumas vezes isso é permitido, mas não é estimulado. Todavia, nesses casos, 

a instituição deve se responsabilizar por tal decisão e apresentar uma proposta própria com seus próprios 

meios e esforços.  

Esta perspectiva da auto-administração é parte do discurso gerencialista, do qual as instituições não têm 

escape. Os resultados educacionais devem melhorar com as propostas curriculares apresentadas, pois são 

baseadas em “evidências científicas”. Se os resultados não foram os esperados, deve-se ao fato de que ou as 

instituições não aplicaram corretamente ou optaram por outros caminhos. A lógica da responsabilização faz-

se muito presente em todo o processo de escolha. Há uma chamada à responsabilização pela via da auto-

administração, da colaboração, da figura do escolhedor (PETERS, MARSHALL, FITZSIMONS, 2000). 

Um pilar importante dessas reformas é o modo de gestão, insistentemente mostrado como a solução para a 

educação, que chega às universidades como administração gerencialista, baseada nas parcerias público-

privadas ou instituições privadas, supostamente sem fins lucrativos, e algumas com fins lucrativos. São 

práticas gerenciais que influenciam as políticas educacionais e, por isso, interferem significativamente nos 

processos formadores de docentes e nas formas de organização do próprio trabalho docente. Muito do 

trabalho realizado nas universidades passa a ser comercializado e baseado em critérios produtivistas, muitas 

vezes difíceis de serem atingidos. A lógica é perversa no sentido de alocar recursos onde há mais 

desempenho e maior qualidade.  

 
Trabalho Docente – identidade performática 

As práticas gerencialistas, como modos de gestão, as políticas curriculares, como endereçamento para modos 

de ser, estão implicadas com as práticas educacionais cotidianas e com a constituição de uma docência 

coerente com essa lógica em andamento. Assim, há modos de estar, identidades docente atribuídas como 

modelos mais adequados. 

O tema da identidade docente tem sido discutido na relação de uma interpelação para uma fabricação de 

identidade docente que atenda aos modelos gerenciais e organizativos das instituições educativas e das 

políticas curriculares, no sentido de buscar uma flexibilidade e uma colaboração em razão das demandas para 
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um trabalho mais complexo. Nesse sentido, trabalha-se os diferentes modos de estar que são exigidos para 

uma identidade fabricada pela lógica gerencial e pelas políticas curriculares (GARCIA, HYPOLITO e 

VIEIRA, 2005). 

Hargreaves (1994) mostra como novas formas de organização do trabalho escolar vão colonizando a 

docência no sentido de que o professorado antes de tudo seja um colaborador. A idéia de um trabalho 

coletivo assume muito a forma colaborativa, muitas vezes isolada, restrita a pequenos grupos, que mesmo 

apresentando aspectos desejáveis de organização, não reflete o trabalho coletivo democrático que uma 

instituição educativa pode realizar. 

Nesse processo de fabricação docente, que envolve um modo de gestão, políticas curriculares centralizadas, 

mas apresentadas como possíveis de serem trabalhadas localmente, o trabalho docente passa a ser significado 

como autônomo. Contudo, é uma autonomia imaginada. Nos programas de apostilamento, antes 

mencionados, os docentes são chamados a escolher métodos, adaptações são anunciadas como possíveis, 

mas o que se encontra são pacotes pedagógicos, que se supunha não existirem mais, em que provas são 

produzidas alhures e aplicadas na instituição, guias prescritivos que recomendam até o que deve ser dito 

antes disso e depois daquilo, como deve ser apresentado tal exercício, fichas, relatórios e formulários que 

antes não existiam e passam a serem exigidos.  

Fica muito evidente, nesses processos de apostilamento e de sistemas de ensino, uma intensificação e uma 

auto-intensificação (HYPOLITO, VIEIRA e PIZZI, 2009), presentes no aumento de atividades, reguladas 

por materiais, com prazos de cumprimento, conteúdos a serem rigidamente obedecidos, muitos relatórios 

sobre estudantes e sobre o trabalho realizado. Há um controle muito intenso sobre o trabalho docente e as 

decisões curriculares ficam muito restritas ao prescrito nos manuais.  

 

Formação e Práticas Docentes 

As últimas políticas de reforma para a formação docente, consideradas por muitos como simplesmente novas 

diretrizes curriculares para as licenciaturas, são apresentadas como políticas que atendem aos anseios da área 

de educação, principalmente daqueles envolvidos com formação docente, que sempre reclamaram currículos 

que prestassem mais atenção às práticas cotidianas escolares. Há uma consistente produção no campo da 

formação docente que mostra a necessidade de construção de curricula articuladores de aspectos teóricos e 

práticos.  

Todavia, o que foi formulado como diretrizes acabou provocando a criação de modelos curriculares, muito 

mais voltados para as práticas, com profunda redução da formação teórica. Todos sabemos que não se 

precisa de menos teoria e mais prática, o que é necessário são práticas de formação que articulem teorias e 

práticas. Nesse sentido, vivemos hoje duas situações que se complementam: os cursos de formação docente 

superiores – as licenciaturas – que foram modificados a partir de visões pragmáticas; e práticas de formação 
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continuada, organizadas e orientadas pelos próprios sistemas estaduais de ensino – responsáveis pela 

Educação Básica, também orientadas para um que fazer sem teoria. 

A formação superior ficou muito enfraquecida com as novas diretrizes, pois os cursos possuem grades 

curriculares com muitas horas de atividades práticas, mesmo as horas que poderiam ser destinadas para 

formação geral são dedicadas para uma formação prática. Aquilo que poderia ser uma boa alternativa para 

articular teoria e prática passou a ser uma imersão desarticulada nas práticas de ensino, sem momentos 

sólidos e consistentes de reflexão crítica.  

A formação inicial passou também a ser muito estimulada na educação a distância que, por sua natureza, já 

apresenta dificuldades de articulação com a prática, o que aumenta toda essa desarticulação com uma prática 

de formação reflexiva. 

A formação continuada é um foco que os sistemas de ensino estão muito interessados, pois lhes permite 

disseminar o que entendem como boas práticas. Estimulam uma formação voltada para resolver problemas, 

reduzindo a formação docente a treinamento de métodos e práticas de ensino que julgam mais apropriadas 

para que os estudantes atinjam os índices de avaliação. 

Esse pragmatismo favorece a transformação das ações educativas em objetos materiais, quantificáveis e 

mercadológicos. Livros, vídeos, manuais, voltados à solução dos ditos problemas de ensino, passaram a ser 

muito estimulados e buscados por docentes que querem ver seu trabalho reconhecido e valorizado. Há uma 

confusão entre profissionalismo e perda de autonomia e criatividade. 

Contudo, o fato de os docentes construírem um saber experiencial, tácito, contingente, dificulta a 

transformação plena do ensino em mercadorias. Uma das dificuldades do capitalismo em transformar tudo no 

ensino em mercadoria (aulas, manuais, etc.), reside no fato de que há um espaço de ação, baseado em um 

conhecimento tácito, que não pode ser objetivado em algo comerciável, no ato de produção (ROBERTSON, 

2002).  

Mesmo quando muito do conhecimento e do saber docente foram objetivados em mercadorias, no momento 

do ensino, com estudantes, há fatores contingentes, que obrigam os docentes a buscarem formas práticas de 

melhor ensinar, novos materiais, novas estratégias que conduzem, muitas vezes, ao descumprimento da 

programação de conteúdos, a fim de que o processo de aprendizagem se faça com mais sucesso. Esse saber 

docente prático, concebido como dispositivo de diferenciação pedagógica (CORTESÃO e STOER, 1996), 

permite um espaço de autonomia docente como áreas de escape ao controle mercadológico. Embora 

interpelados sistematicamente para práticas performáticas, os docentes encontram seus espaços, suas práticas 

contingentes, que não podem ser planejadas em livros e guias curriculares. Como práticas que estão no 

âmago das relações sociais, produzem-se como resistência, como criação e apontam para alguma esperança. 
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Resumo: 

En un contexto de globalización y de profundización de los procesos de 

internacionalización/transnacionalización de la educación superior, el trabajo de los académicos está 

siendo sometido a profundos cambios en los modos de producción y trasmisión de conocimientos. 

Bajo la influencia y la interdependencia del sistema capitalista global, la universidad sufre los 

embates de la mercantilización del conocimiento y, en consecuencia, de los mecanismos asociados a 

un incremento de la productividad de los profesores bajo estándares mensurables de desempeño que 

atiendan a la cuestión de la calidad. Estudios e investigación sobre el tema sostienen que el trabajo de 

los académicos está cada vez más sujeto a prescripciones y supuestos normativos de carácter 
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económico propio de una nueva cultura “empresarial competitiva”, caracterizada por procesos de 

evaluación, comparación e incentivos que ponen en cuestión los regimenes éticos constituyentes del 

trabajo en las universidades. En Argentina, las reformas de la educación superior implementadas 

desde los noventa establecieron nuevas “reglas de juego” entre el Estado y las universidades, basadas 

en una lógica que privilegia los resultados mensurables o medibles, en pos de la eficacia y la 

eficiencia, con el propósito de orientar el funcionamiento del sistema universitario y conducir el 

comportamiento de las instituciones y de los actores. La evaluación del trabajo de los profesores 

(investigación y docencia) estaría operando como un tecnología de regulación política que utiliza el 

Estado posburocrático para el rediseño de las prácticas universitarios y de las relaciones 

interpersonales, afectando la dimensión personal/subjetiva, “el alma del docente” (“cultura de la 

performatividad”).  Esta presentación recupera avances de una investigación en curso que aborda las 

regulaciones del Estado postburocrático, a través de distintos mecanismos de evaluación y sus efectos 

en el trabajo de los profesores universitarios en Argentina. 

Palavras-chave: 

 Productivismo Académico; evaluación; Performatividad; Estado Posburocrático. 

 

Introducción 

Una profusa y relevante literatura sobre las transformaciones que vive la humanidad en los tiempos actuales 

me exime, en parte, de entrar en demasiados detalles. En un primer acercamiento conceptual al tema 

encontramos con diferentes denominaciones ese conjunto de transformaciones estructurales del orden 

económico, político y cultural. Así, Boaventura de Sousa Santos distingue entre “globalización hegemónica” 

y “globalización contrahegemónica” (Dale y Robertson, 2007, p. 43), mientras Zigmunt Bauman (2008, p. 7) 

sostiene: 

La `globalización´ está en boca de todos; la palabra de moda se transforma rápidamente en un fetiche, 

un conjuro mágico, una llave destinada a abrir las puertas a todos los misterios presentes y futuros. 

Algunos consideran que la `globalización´ es indispensable para la felicidad; otros, que es la causa de 

la infelicidad. Todos entienden que es el destino ineluctable del mundo, un proceso irreversible (…..) 

Las palabras de moda tienden a sufrir la misma suerte: a medida que pretenden dar transparencia a 

más y más procesos, ellas mismas se vuelven opacas; a medida que excluyen y reemplazan verdades 

ortodoxas, se van transformando en cánones que no admiten disputa…..(La) `globalización´ no es la 

excepción a la regla. 

 

Sin caer en “verdades ortodoxas”, es ya una constatación que la globalización ha modificado (y lo hará más 

aún) sustancialmente la educación superior en el mundo. En los años ochenta los sistemas universitarios 

europeos daban cuenta de estar sometidos a influencias crecientes sobre un conjunto de orientaciones 

idénticas y llamados a aplicar, a escala mundial, soluciones comparables. Como advierte Muselin (2009) esas 
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influencias y orientaciones del cambio operaron desconociendo los principios sobre los cuales se asientan 

estos sistemas de educación superior, fundamentalmente, divergentes y poco compatibles entre sí en virtud 

de haberse desarrollado según culturas, trayectorias y modalidades diferentes. 

La inserción de América Latina en una “globalización periférica” modificó la relación histórica de tipo 

“benevolente” entre el Estado-nación y las universidades, a través de la reducción de los recursos 

presupuestarios. Los gobiernos definieron nuevas “reglas de juego” basadas en una lógica de mejoramiento 

de la calidad y de la eficiencia que privilegia los resultados mensurables con el propósito de orientar el 

funcionamiento del sistema universitario y conducir el comportamiento de las instituciones y de los actores 

(Brunner, 1990) 

En la Argentina de los noventa  y para “participar” del nuevo paisaje económico-político que planteaba la 

globalización neoliberal, se implementaron un conjunto de reformas estructurales del Estado que 

desarticularon su función de organizador de las relaciones sociales y de referente material y simbólico. La 

redefinición de sus funciones y nuevas formas de intervención hacia lo que los autores denominan “Estado 

Evaluador” se expresó en el abandono de las funciones de producción de reglas y control del cumplimiento 

de las mismas y su sustitución por actividades de evaluación y de regulación como modos de orientar los 

cambios (Neave & Van Vught, 1994).  

La evaluación universitaria en sus diferentes modalidades, como veremos más adelante, fue tomando fuerza 

hasta constituirse en una potente fuente de regulación, complejización y diversificación del trabajo 

académico. 

Abordar a unos de los actores principales, los académicos, es de interés central hoy en la discusión de los 

expertos en la temática a nivel internacional. Estudios e investigación desde posicionamiento críticos sobre el 

tema sostienen que el trabajo de los académicos está cada vez más sujeto a prescripciones y supuestos 

normativos de carácter económico propio de una nueva cultura “empresarial competitiva”, caracterizada por 

procesos de evaluación, comparación e incentivos que ponen en cuestión los regímenes éticos constituyentes 

del trabajo en las universidades  

Esta presentación recupera avances de una investigación en curso que aborda las regulaciones del Estado 

postburocrático, a través de distintos mecanismos de evaluación y sus efectos en el trabajo de los profesores 

universitarios en Argentina. Además, se recuperan resultados de la literatura existente, estudios y 

documentos, con el propósito de profundizar el análisis y las comparaciones lo que permite dimensionar los 

desafíos que enfrenta la profesión académica en otras partes del mundo y, especialmente, en contextos de 

globalización periférica. 

La ponencia se estructura en tres partes. En una primera parte y a modo de algunos apuntes conceptuales se 

identifica la relación entre lo que denominamos globalización periférica, internacionalización, capitalismo 

académico y reestructuraciones de la educación superior universitaria. En un segundo momento se abordan 

los efectos de los contextos globales en el trabajo académico, tomando el productivismo académico y la 
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evaluación como ejes de análisis y, finalmente, a modo de cierre y nuevas aperturas, se esbozan algunas 

conclusiones provisorias. 

 

Apuntes conceptuales: Globalización periférica,  capitalismo académico y reformas de la educación 

superior 

A partir de la década del setenta las sociedades occidentales y no-occidentales asisten a un conjunto de 

transformaciones estructurales del orden económico, político, tecnológico y cultural. Transformaciones que, 

con diferentes denominaciones, se sintetizan en el fenómeno de la globalización o en la coexistencia de 

“varias globalizaciones”, desde el planteo de Boaventura de Sousa Santos (Dale y Robertson, 2007). Se 

trataría de un fenómeno de carácter “complejo, multidimensional y policéntrico”, no exento de 

contradicciones que genera consecuencias de orden material como simbólico. Hardt y Negri (2002) 

sostienen: “En la posmodernización de la economía global, la creación de riqueza tiende cada vez más hacia 

lo que denominamos producción biopolítica, la producción de la misma vida social, en la cual lo económico, 

lo político y lo cultural se superponen e infiltran crecientemente entre sí” (citado en Miranda, 2011a) 

La globalización neoliberal irrumpe en América Latina en los ochenta, y nos encuentra transitando lo que la 

Cepal denominó la “década perdida” en lo económico, pero que preferimos llamar la “década ganada” en el 

plano político-social, porque muchos de nuestros países recuperaron la vigencia de las instituciones de la 

democracia después de largas y cruentas dictaduras.  

La políticas neoliberales de apertura indiscriminada de las economías para competir en los mercados 

internacionales, las reformas sociales, laborales y jurídicas para atraer al “capital inversor”, bajo las 

presiones, directrices y condicionamientos de un conjunto de las organizaciones supranacionales (FMI, BM, 

OMC, OCDE, G7), debilitaron la capacidad de los Estados nacionales para regular la vida social y generar 

políticas de atención a las demandas y necesidades al interior de los países (Santos, 2005). 

Estas tendencias, que se acentúan en la década de los noventa, tienen su correlato en profundos cambios en la 

educación superior y, en particular en las universidades: El aumento de la matrícula estudiantil, ampliación 

de la base institucional de los sistemas de educación superior (fuerte crecimiento de la oferta privada), 

diversificación de la oferta(Carreras nuevas, reformas curriculares, acortamiento de carreras, nuevos campos 

y especialidades en postgrado), nuevas estructuras organizacionales (Oficinas de gestión de la investigación, 

de postgrado, de extensión y transferencia de conocimiento a las empresas públicas y privadas) y, 

redefinición del conocimiento y de las misiones y funciones institucionales de la universidad (Stromquist, 

2009) 

En América Latina y en Argentina, en particular, las políticas públicas de reestructuración de las educación 

superior se apoyaron en dos ejes: La evaluación como mecanismos de accountability o rendición de cuentas 

de las instituciones y de los actores y, complementariamente, nuevos esquemas de financiamiento de las 

universidades: reducción del recursos directos del Estado y cambios en la normativa habilitando los vínculos 
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con el mercado para la obtención de recursos externos y el autofinanciamiento en algunas de sus áreas (por 

ejemplo, los postgrados).  Los gobiernos usaron estas estrategia de gestión para modificar el funcionamiento 

de la educación superior universitaria acercándola al mercado, a través de nuevas prácticas como la venta de 

servicios y productos (consultorías, investigación “a medida” para las empresas o el sector pública, 

transferencia de tecnología, etc.) con fines de autofinanciamiento, la competencia de los investigadores por 

fondos nacionales e internacionales para el financiamiento de sus proyectos de  investigación o, como bien 

agrega Ibarra Colado, “para acrecentar sus remuneraciones extraordinarias mediante programas de pago al 

mérito” (Ibarra Colado, 2003) 

La globalización promovió cambios sustanciales en los procesos de  internacionalización de la educación 

superior. Los intercambios académicos disciplinares y de movilidad de estudiantes y profesores, en su 

sentido clásico, dieron paso a procesos más complejos que modificaron las representaciones referentes al 

trabajo académico, las elecciones de ingreso (al grado y al postgrado) que hacen los estudiantes, las formas 

de trabajo académico (productivismo académico vs productividad), el capital de legitimidad de las 

instituciones (rankings y jerarquías, marketing), los circuitos de otorgamiento de prestigio profesional 

(índices de citación, taxonomías, bancos de evaluadores, etc.), las lógicas de integración de elites 

intelectuales (competencia, individualismo), nuevas fuentes de financiamiento (público-privada, nacionales-

internacionales) y organismos productores de certificaciones de calidad (nacionales e internacionales) 

(Sylvie Didou, 2009). 

Poniendo en relación la creciente participación de las universidades en los mercados, los procesos de 

internacionalización y las reestructuraciones institucionales, Slaughter y Leslie (citado en Ibarra Colado, 

2003, p. 1059) utilizan el concepto de “capitalismo académico” para nombrar un conjunto de prácticas 

novedosas que permiten a las universidades utilizar su “único activo real” “el capital académico” con el 

propósito de generar recursos adicionales a los proporcionados por el Estado. 

Ibarra Colado identifica cinco mecanismos que definen el modo en que el “capitalismo académico” se ha 

instalado en los países en “vías de desarrollo”: 

1) Ordenamiento institucional, a través del control a distancia o “autonomía regulada”, articula 

mecanismos de evaluación con otros de asignación de recursos de carácter extraordinario o financiamiento 

por proyectos . 

2) Regulación del trabajo académico “basado en la articulación de procedimientos individualizados de 

evaluación del desempeño y programas de formación y actualización académica”,  que mostraron su impacto 

en la “capacidad para despojar a los académicos del control y la organización” 

3) “Diversificación de las opciones educativas” flexibilizando los programas de formación de grado 

(acortamiento de carreras, titulaciones intermedias) e impulsando la educación a distancia, los programas de 

movilidad estudiantil, becas y financiamiento educativo. Como un aspecto particular de este proceso 

destacamos la flexibilización de las normativas que posibilitaron una acelerada expansión (de la oferta y de 
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la matrícula) de la educación superior privada, para ocupar los “nichos” de entrenamiento profesional más 

demandados por las empresas.  

4) “La reorganización integral del postgrado nacional bajo estándares de competencia a nivel 

internacional” y la reorganización de las actividades de investigación y de nuevas modalidades de 

financiamiento, con la participación de las empresas en los sectores rentables, incentivos fiscales o subsidios 

del gobierno a la inversión en ciencia y tecnología, asociándose así con el sector privado.  

5) “La transnacionalización de la educación superior” flexibilizando las normativas locales habilitando a 

nuevos proveedores para instalación de sedes de universidades extranjeras, alianzas de universidades y 

franquicias.  

Esas tecnologías (en clave foucaultiana) tienen efectos en la subjetividad de los profesores: definen nuevas 

identidades (una nueva subjetividad y un nuevo profesor), nuevas formas de interacción y nuevos valores 

penetrando el sentido del yo y la autoevaluación  El sociólogo inglés Stephen Ball describe a los profesores 

implicados en los procesos de reforma como sujetos que son impelidos a reflexionar sobre si mismos, como 

individuos que acrecientan su propio valor, que aumentan su productividad, que viven una existencia basada 

en cálculos; porque los que se busca es “inculcar performatividad al alma del trabajador”. La 

performatividad cambia lo que éste es o puede llegar a ser. Su subjetividad es alterada, deja a los académicos 

expuestos frente a estos nuevos mecanismos de control, volviendo pública su vida en términos de trabajo y 

emociones (Ball, 2003).  

 

Productivismo Académico, Evaluación e  Incentivos. Relación centro- periferia 

Como ya se señalara, la mutación de las políticas públicas universitarias en las dos últimas décadas estuvo 

signada por la introducción de cambios en las formas de gobierno, coordinación y control del sistema y de 

las instituciones. Se pasó de una regulación a priori (normas) a una regulación a posteriori (resultados) en 

que se ponen en juego, principalmente, instrumentos de regulación basados en el conocimiento (por ejemplo 

la evaluación, la accountability) y se produce un proceso de fragmentación de la acción pública surgido sobre 

la base de una crisis de confianza en la capacidad del Estado y en el profesionalismo de los profesores para 

coordinar y regular el sistema y las instituciones universitarias (Barroso, 2009; Miranda & Ares Bargas, 

2011b)  

A partir de la sanción de un nuevo marco legal (Ley de Educación Superior 24521/95) y la creación de un 

organismo de evaluación/acreditación, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU), se implementaron una diversidad de prácticas evaluadoras: la evaluación de las instituciones 

universitarias públicas y privadas (autoevaluación y evaluación externa), la acreditación de carreras de grado 

y posgrado, la evaluación de la investigación por medio del Programa de Incentivos al docente investigador y 

otros mecanismos asociados, el establecimiento de programas con asignación de fondos especiales para fines 

específicos, como el fortalecimiento de las carreras de grado en áreas prioritarias (Programa de mejoramiento 
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de la enseñanza de la calidad de carreras de Ingeniería, Agronomía, Farmacia y Bioquímica, Veterinaria y 

Arquitectura), evaluación de la “carrera docente” implementada por algunas universidades, entre otras. 

Dos consideraciones que es necesario plantear a los fines de este análisis. Por una parte, estas prácticas 

evaluativas, que a simple vista parecen diferenciadas, desconectados entre si y desarticuladas, se van 

entramando hasta reconfigurar las tareas académicas (docencia, investigación, extensión, gestión) y la 

subjetividad de los profesores universitarios. Además, si bien la evaluación opera sobre lo realizado en el 

pasado, el conocimiento anticipado de lo que se espera influye sobre las acciones futuras ejerciendo una 

presión externa y asegurando el cumplimiento de determinadas orientaciones y políticas. 

Por otra parte, por tratarse de una actividad compleja y contradictoria, la evaluación asume rasgos 

específicos en cada institución. Es necesario considerar que la naturaleza y dimensiones de las evaluaciones 

pueden tener efectos (en el contexto de la práctica) muy alejados del pretendido por los hacedores de las 

políticas (contexto de elaboración del texto político) en razón de las múltiples mediaciones que se ponen en 

juego entre la esfera de la macropolítica y los actores que interpretan, recontextualizan y reinterpretan los 

discursos y los textos que llegan a las instituciones, según historias, culturas organizacionales y experiencias 

personales (Ball, 2002). No parece tratarse únicamente de los efectos de un programa específico, por caso el 

Programa de Incentivos al docente investigador, sino más bien de una trama de regulaciones que, explicita e 

implícitamente, casi de manera sinérgica, va disciplinando la profesión, generando efectos que necesitan ser 

estudiados en profundidad. 

A continuación se plantean una serie de posibles efectos en esta diversidad de prácticas evaluativas: 

1. Los profesores universitarios estamos cada vez más presionados para aumentar la “productividad”. La 

sugerencia parece ser: “No investigue, escriba un paper” (Chamayou, 2009, p. 155)  

Una cuestión clave para el análisis de estos procesos es la difusión de nuevas formas de producción de 

conocimientos que corren las líneas de demarcación tradicionales y se ubican más cerca del mercado. Los 

autores señalan que los mecanismos y criterios sobre los que se basa el control de calidad de lo que 

denominan “modo 2” de producción de conocimientos se hace más dependiente del contexto y del uso. 

Incluyen criterios adicionales a los tradicionales de excelencia científica, como la eficiencia o la utilidad 

(Gibbons et al., 1997). 

2. Las propias universidades están adoptando parámetros o criterios evaluativos exógenos como si fueran 

una construcción propia y autónoma de los órganos colegiados de gobierno o las comisiones “ad hoc”. 

Las decisiones acerca de qué valorar estaría tomada sobre la base de una concepción “diseminada” 

internacionalmente que enfatiza “la cantidad por sobre la calidad”. Hace unos años nos planteábamos que 

tales criterios provenían de las ciencias duras, tal lo considerado por Tony Becher (1989), sin embargo, si 

aceptamos que el mercado no puede vender lo que no puede tasar o medir y consideramos que acabamos 

valorando sólo lo que es medible, mensurable, es dable pensar que los criterios que prevalecen (calidad, 

eficacia, eficiencia) son, más bien, los criterios de la lógica de mercado;  las diferencias que puedan 
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encontrarse se relacionan con que, en realidad, las ciencias duras responden mejor a estas lógicas 

pragmáticas que las humanas y sociales.  

3. La evaluación está orientando las actividades de los académicos y el tiempo asignado a cada una de ellas 

según se estime su peso relativo en los distintos informes solicitados. Las diferentes actividades(docencia, 

investigación, extensión y gestión) tienen valores relativos diferentes. Así, la publicación de libros y de 

artículos en revistas internacionales indexadas supera a cualquier otra actividad que pueda realizarse, los 

índices de citación y el ranking bibliométrico comienzan a naturalizarse como valor privilegiado del 

trabajo académico; la dirección de una tesis de grado no es valorada tanto como una de postgrado y la 

participación en un congreso internacional se valora más que otro de carácter nacional. 

4. Los formularios y formatos únicos de evaluación, para el registro de las actividades académicas 

condicionan o afectan la libertad académica de los profesores para planificar, decidir y priorizar las 

actividades a realizar. Por tratarse de “no dejar casilleros en blanco”, los profesores se ven presionados a 

realizar algo de cada tipo de tareas (algo de docencia, algo de investigación, algo de extensión). Se suma a 

esta cuestión la introducción de un curriculum vitae electrónico, normalizado de formato único (SIGEVA 

en Argentina o Lattes en Brasil). Se trata de una aplicación que permite gestionar la asignación 

competitiva de becas y subsidios a proyectos de investigación de organismos especializados (Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, CONICET) y que ahora empieza a ser utilizado por las universidades 

nacionales. García Salord (2010, p. 105) señala para el caso mexicano que la elaboración y puesta en 

práctica de formatos únicos oficiales para los CV de los investigadores (‘registro oficial’ en términos de 

Bourdieu), “así como su ‘llenado’, no son operaciones técnicas, neutrales e inocentes, o un molesto pero 

necesario trámite administrativo, sino que, por el contrario, estas operaciones involucran un conjunto de 

problemas de orden teórico y político de fondo”.  

5. Las horas dedicadas a la evaluación “invaden la vida académica”. El sistema de evaluación por pares 

académicos requiere la participación permanente en distintas actividades relacionadas con la evaluación 

y, por lo tanto, el tiempo que se ocupa en ellas es cada vez mayor. Además pareciera que, si bien buena 

parte de estas actividades son ad-honorem, otorgan buenas puntuaciones o “un valor simbólico” a quienes 

las desarrollan.  

6. Existe entre los profesores universitarios la percepción generalizada de que se estaría avanzando hacia 

una excesiva burocratización (en el sentido negativo del término) de las actividades de evaluación. Así, 

respecto del funcionamiento de la CONEAU, en este punto, se ha señalado una evidente sobrecarga de 

trabajo y limitaciones en recursos e infraestructura tecnológica para llevar a cabo la diversidad y 

complejidad de acciones que tiene a su cargo con la frecuencia establecida en la normativa (IESALC, 

2007). 

Valdemar Sguissardi (2010) conceptualiza la situación actual de las prácticas académicas en las 

universidades brasileñas como “Productivismo Académico”: “un fenómeno general, derivado o no de los 

procesos oficiales de regulación y control, supuestamente de evaluación, que se caracteriza por la excesiva 

valoración de la cantidad de la producción científico-académica, tendiendo a no considerar su calidad”. Si 
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bien, Sguissardi identifica y analiza este fenómeno para el caso brasilero, bien podemos reconocerlo en otros 

países de la región. 

Para poder profundizar en estos procesos es necesario considerar que, en muchos sentidos, en los países en 

“vías de desarrollo” o de capitalismo periférico, las universidades también son periféricas a los centros 

internacionales y están impelidas a seguir patrones de producción de conocimientos y de trabajo académico y 

a atender jerarquías y pautas de funcionamiento de las universidades de los países centrales donde se localiza 

el núcleo duro del sistema internacional de producción de conocimientos, lo que tampoco es una cuestión 

neutral o apolítica. 

Para el caso de las publicaciones, los editores de revistas establecen criterios de aceptación de colaboraciones 

basados en preferencias sobre temáticas, abordajes teóricos y metodológico más cercanos a sus colegas 

inmediatos y más alejados de los intereses de trabajos realizados por autores de otras latitudes. También 

resultan menos interesados, como es lógico, en temas de investigación relevantes en niveles locales o 

regionales. Todo ello supone una clara desventaja en términos de posibilidades de acceso a publicaciones 

consideradas de primer nivel en el contexto global 

Una cuestión adicional tiene que ver con la primacía del inglés como lengua de publicación. Siempre es más 

difícil para los autores escribir en una lengua que es no es la suya. Otras lenguas son en general utilizadas en 

el ámbito de la enseñanza y la publicación local, pero tienen poca relevancia para la publicación en revistas 

internacionales de investigación científica. A tal punto que un número significativo de países utilizan el 

inglés para la enseñanza de posgrado y la creación de vínculos globales, debilitando las relaciones con la 

cultura local.  

 

A modo de balance provisorio 

El nuevo capitalismo enfatiza el “rol evaluativo del Estado”, un modo general de regulación que “corroe el 

carácter” de los individuos y define una nueva configuración ética  Se trata de una “tecnología de control”, 

una forma de “control remoto” o “a distancia” que representa una fuerza transformacional de la profesión 

académica (Sennet, 2000;  Ball, 2004) 

La combinación entre financiamiento y evaluación son claves para entender el presente fenómeno de 

comercialización (commodification) del conocimiento. Carlos A. Torres sostiene que “ Las versiones 

neoliberales de la globalización sugieren cuatro reformas primarias para las universidades, relacionadas con 

eficiencia y rendición de cuentas (…), acreditación y universalización, competencia internacional y 

privatización (Torres, 2007, p. 15) con el objetivo de incrementar la productividad de los profesores bajo 

estándares mensurables del desempeño”.   

La mercantilización de la producción del conocimiento y su correlato el productivismo académico se 

despliegan en duras competencias individuales e institucionales. Mientras, las competencias individuales 

(incentivos para recompensar la tarea de investigación) tienen como resultado una intensificación y 
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precarización del trabajo de los docentes/investigadores, las competencias institucionales se despliegan en 

los rankings internacionales que colocan en las mismas tablas comparativas a las universidades de los países 

pobres o intermedios y a las de los países centrales. Los rankings son esquemas de jerarquización del 

desempeño en investigación y prestigio universitario para un mercado global. A propósito de un ranking 

publicado recientemente, en Argentina las expresiones de críticas y rechazos circularon desde diferentes 

sectores universitarios. Así se expresa  el Rector de una universidad pública:  

Es un criterio mercantilista. Nosotros sabemos lo que podemos mostrar, con sus aciertos y falencias. 

Las universidades que podemos ser periféricas, por nuestra propia realidad, somos más centrales en 

las construcciones de comunidad y ciudadanía… Hoy tenemos en Argentina y América Latina un 

modelo de organización, gobierno, acreditación, políticas de inclusión y tasa bruta de matriculación 

con parámetros distintivos. Tenemos un criterio más solidario de universidad (La Voz del Interior, 

2011). 

 

El retroceso de las políticas neoliberales de noventa en la región, reclama un replanteo de los modos en que 

pensamos la educación superior universitaria en las condiciones sociales y políticas actuales. Sin embargo, 

parece necesario aclarar que la creciente expansión del sistema, la extrema diversidad de programas e 

instituciones y la emergencia de ofertas universitarias virtuales a nivel internacional, están imponiendo 

nuevos y más difíciles retos a la temática de la calidad y los procesos de rendición de cuentas sin desatender 

aquellos criterios más inclusivos y solidarios que caracterizan a la universidad latinoamericana (Krotsch, 

2004). 
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Neste âmbito, é desafiante (re)configurar saberes e fazeres  no sentido da assunção do projeto 

político-pedagógico institucional como responsabilidade de cada um e do coletivo da comunidade 

acadêmica. Fato que vem contribuindo para ratificar a maneira como se compreende a dinâmica 

instituinte da gestão e política do cotidiano na (re)definição de políticas para a Educação Superior. 

Nesta direção, o presente texto trata do delineamento de um lugar para questões de ordem didático-

pedagógica na gestão no ensino superior, refletindo sobre a relação institucional-pedagógico da 

gestão neste cenário. E tem como foco uma leitura que busca realçar aspectos pertinentes e 

implicações do trabalho e aprendizado coletivos, no contexto da compreensão de que uma gestão 

democrática se concretiza nas tensões e conflitos presentes no cotidiano. Por um lado, 

contextualizando demandas apresentadas aos docentes que atuam no setor público, decorrente de 

exigências dos processos avaliativos que traz como conseqüência demandas de produtividade que 

vêm acarretando a intensificação do trabalho docente. E, por outro lado, indiciando possibilidades de 

desenvolver uma ação colegiada – nomeadamente através da assunção da responsabilidade coletiva 

nos processos decisórios dos rumos da gestão no ensino superior. 

Palavras-chave: 

 Gestão no ensino superior, educação superior, projeto político-pedagógico. 

 

Gestão no Ensino Superior: refletindo sobre a relação institucional-pedagógico 

A história nos instiga a busca de explicações para os problemas na organização e na gestão, tanto no âmbito 

político – institucional como no cotidiano da universidade. Neste sentido, os recentes esforços para a reforma 

na gestão pedagógica na educação superior implicam, considerando reflexões de Sander (2005) sobre gestão, 

que as tomadas de decisões administrativas ainda estão voltadas prioritariamente para fins pragmáticos e 

resultados imediatos, sem levar em consideração a questão ética e a relevância cultural, com o intuito de 

“aumentar a produtividade e a eficiência econômica na prestação de serviços, independentemente de seu 

significado substantivo para a população” (idem, p.109). 

Incorporando essas diversidade e complexidade dos vários reforços, a preocupação de reformas tem a ver 

com parte da estratégia global, ou seja, com a governabilidade que busca interceder estrategicamente às 

complexas e delicadas relações dos governantes e empresários com a sociedade civil e as instituições sociais 

que representam a vida moderna (SANDER, 2005). 

Neste sentido, o que se apreende, é que a globalização conforme Maltez (2003, p.100) “não é fatalidade nem 

utopia, não é o demônio do mal absoluto nem o deus do bem, dado que não consegue captar-se pelos 

métodos desse pensamento binário que está na origem das ideologias”. 

 Rámirez (2011, p.25), refere-se com maestria a isso quando afirma que “a educação não é apenas um dos 

fatores mais importantes que contribuem para o desenvolvimento social e econômico das nações, como 

também um dos maiores setores da economia mundial”. 
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Neste trânsito, as modificações no âmbito da educação superior, registradas até os anos 90, século passado, 

revelam que durante muitos anos limitaram-se à organização dos currículos, à capacitação dos professores e 

ao acompanhamento das ações rotineiras. 

Ou seja, de acordo com Sousa (2011, p.97) “o trabalho voltava-se aos aspectos pedagógicos, e os gestores 

não se envolviam nas demais questões que constituem o universo de uma instituição de educação superior, 

como os aspectos financeiros, de planejamento e de organização administrativa”. Por tal razão, tratar da 

gestão pedagógica na educação superior implica estabelecer o conceito no âmbito de uma relação de 

indissociabilidade com gestão institucional. 

No que diz respeito a gestão da educação no Brasil, independente da origem etimológica e de várias 

estimativas conceituais e praxiológicas, esta instalou-se no Brasil como um conceito que se atrela ao pensar e 

ao fazer educação em sua totalidade, com a finalidade de cumprir sua missão política e cultural visando 

alcançar seus objetivos pedagógicos (SANDER, 2005). 

No contexto desse propósito, o autor acima referido afirma que: 

a gestão da educação abarca desde a formulação de políticas, planos institucionais e a concepção de 

projetos pedagógicos para os sistemas educacionais e as instituições escolares  até a execução, a 

supervisão e a avaliação institucional das atividades de ensino,pesquisa e extensão e a administração 

dos recursos financeiros, materiais e tecnológicos (SANDER, 2005, p.127). 

 

Esta definição de gestão da educação apresentada por Sander (2005) aproxima-se dos conceitos de governo, 

governação ou governança, ainda hoje muito usado na educação. Contemplando essa definição, desenvolve-

se as funções pedagógicas específicas nas instituições de ensino, previstas na Constituição Federal de 1988, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

2006 e em outros documentos legais. 

Diante desse quadro, identifica-se duas vertentes atuais as quais mobilizaram forças na produção do 

conhecimento no campo da política e do governo da educação. Conforme Sander (2005, p.128) “trata-se do 

enfoque produtivo, voltado para o mercado, e do enfoque democrático, voltado para a cidadania”. 

No que diz respeito à tendência democrática na educação brasileira esta é patente na legislação do ensino, 

nas práticas de gestão educacional e na produção acadêmica das assembléias de educadores. No dizer de 

Sander (2005) a efetivação da gestão democrática da educação apresenta um desafio de grandes proporções, 

implicando uma filosofia política e uma estratégia de ação pedagógica. Torna-se indispensável, portanto, 

oportunizar educação cidadã, de trabalho e aprendizado coletivos, buscando desenvolver uma participação 

ativa no pensar e no fazer a educação promovendo estratégias de ação humana coletiva na formação e 

execução de políticas para a educação. 
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Por tal razão se faz necessário compreender que a gestão pedagógica na educação superior define-se a partir 

das políticas institucionais assumidas, ou seja, organiza-se de acordo com a missão, as crenças e os valores 

estabelecidos por quem idealizou e implantou seu funcionamento (SOUSA, 2011). 

Isso porque “as crenças e os valores definidos contemplam o que deve ser prioridade na IES e tornam-se 

consolidados quando são observados na prática dos profissionais, sejam eles gestores, professores ou 

colaboradores” (SOUSA, 2011, p.99). E, no contexto desse entendimento, as pessoas que fazem parte da 

equipe gestora fazem parte também dos recursos da IES, acrescidos por equipamentos, recursos financeiros, 

tecnológicos, etc. 

Neste caso, o que garante a efetividade da equipe multiprofissional é a formação de todos que nela atuam, ou 

seja, diretores, coordenadores e professores, em tomarem decisões conciliáveis com o projeto pedagógico 

definido pela IES. 

Assim, interessa ressaltar aqui que, o trabalho docente na educação superior se depara com varias tensões 

uma das quais é a formação específica da docência nesse nível de ensino e cuja legislação apresenta-se pouco 

específica nesse aspecto. Outro aspecto se constitui na diversidade de demandas apresentadas a esses 

docentes que atuam no setor público, como gestores, coordenadores e chefias, acarretando a intensificação 

do trabalho docente. Sem esquecer, também, a participação nos programas de pós-graduação, com as 

exigências dos processos avaliativos que traz como conseqüência demandas de produtividade, que muitas 

vezes impossibilita, ou apresenta-se pouco desejada, a atuação de forma adequada na graduação. 

 

Processos Organizacionais na Universidade: gestão e política do cotidiano 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, reserva o capítulo 

IV (Art. 43 a 57) para a Educação Superior, esse nível de ensino se caracteriza por algumas definições 

específicas contidas na referida lei, que destina à União a competência para estabelecer as normas para esse 

nível de ensino.  

A educação superior na referida lei tem por finalidade: 

I estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

III incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e, desse modo desenvolver o entendimento do homem 

e do meio em que vive; 

VII promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição 

(BRASIL, 1996). 

Como forma de regulamentar e operacionalizar o que está posto na Lei 9394/96, esta promove a 

descentralização e a autonomia para as universidades, além de instituir um processo regular de avaliação do 

ensino das instituições (Art.46). 
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Destacamos ainda, regras e normas contidas no artigo 12, inciso 1, que estabelece: “os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica”. 

Nas determinações legais e normativas que incidem sobre a gestão, destaca-se o Art. 56 da LDB 9394/96, 

que se explica por si só: “as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 

democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 

comunidade institucional, local e regional”. 

Compreendendo esse movimento de construção e reconstrução, permeado por tensões e contradições que 

estão na gênese das mudanças que a universidade vem vivenciando e que interferem na gestão, a 

universidade tem normas e princípios específicos que os docentes precisam dominar para exercer todas as 

atividades que lhes são exigidas, segundo Carneiro (2010, p.103) “inteirar-se de tudo isso exige tempo e 

dedicação”. Dentro desse contexto, a prática do cotidiano exige tempo e mobilização de saberes construídos 

no dia a dia. 

Concordando com Carneiro (2010, p. 103) podemos citar como exemplo de atividades 

a análise dos mais diversos processos e a redação de pareceres: ascensão profissional de pares, análise 

de currículos, equivalência de disciplinas, de diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação, 

entre outros. Para desempenhar esse papel, faz-se necessário um estudo detalhado da legislação que, 

por sua vez, muda constantemente para atender às exigências da sociedade e da própria instituição. 

Onde aprende tudo isso? Aprende-se tudo isso fazendo! 

 

Olhando essa situação, buscou-se refletir sobre a política para o ensino superior no âmbito da pós-graduação. 

A criação dos Programas de Pós-graduação nas universidades brasileiras, no contexto atual, é fruto da 

modernização conservadora do ensino superior realizada a partir do trabalho próprio dos governos militares 

(NOSELLA, 2010). Assim, é preciso situar a cultura do desempenho acadêmico que se torna obrigatória a 

partir de 1985, século passado, estando em vigor até os dias atuais. 

Recorrendo novamente a Nosella (2010, p.537), quando afirma que “o retorno da democracia no país, a crise 

dos paradigmas teóricos, a expansão dos Programas de Pós-Graduação em Educação e a explosão do ensino 

superior privado representaram as condições remotas dessa cultura”. Buscando   ações que visam promover o 

desenvolvimento profissional dos docentes e que são organizadas por cada instituição.  

Nessa perspectiva, a difusão dos Programas de Pós-Graduação em Educação nas universidades marcou 

atividades de pesquisa e a produção acadêmica pela institucionalização e burocratização das mesmas. Nesse 

contexto, reconhece-se que “a escolarização da produção acadêmica burocratizou o trabalho científico, 

enfatizando o aspecto quantitativo formal. Como se sabe, o burocratismo acadêmico nivela, pelos títulos e 

diplomas, pesquisas de qualidade com outras menos significativas” (NOSELLA, 2010, p. 538).      
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Em síntese, a crise dos paradigmas e a institucionalização dos estudos e as pesquisas na área educacional deu 

origem ao alastramento da cultura do desempenho. Nesse sentido, reconhece-se a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), não mais como instituição que foi criada e dirigida 

para a formação dos quadros docentes do ensino superior, mas, tornou-se instituição de avaliação e 

“rankeamento” escolar.  

Outro aspecto relevante concernente à cultura do desempenho apontado por Nosella (2010) é que esta 

transformou os docentes de atores principais da educação em “executores apressados, angustiados e 

culpados, cabendo a estes reivindicarem com coragem seu espaço de significação, de competência e 

autonomia” (p.542).       

  Na realidade a falta de autonomia setorial tem haver com as regras de produção acadêmica originarias de 

áreas diferentes das humanas e impostas como garantia absoluta de qualidade científica. É certo que o desejo 

dos docentes é político, ou seja, de caráter organizativo e político.    

 Considerando o dizer de Casagrande (2011) a avaliação institucional é um caminho para que as IES se 

conheçam e a seus concorrentes. No entanto, ressalta-se que as questões legais estão respaldadas em políticas 

de governo, e o gestor precisa examinar com atenção os limites impostos pelo próprio sistema. 

Nesta perspectiva, e, como em qualquer ato avaliativo, conforme Luckesi (2011), “a compreensão e a 

experiência do outro, ou dos outros, podem ser nossos aliados em nossa jornada de busca e aprendizagem do 

ato de avaliar. [...] O que posso efetivamente aplicar do que aprendo ouvindo dos outros? Estou aberto para 

tentar isso?” (p.31-32). 

 Nesse sentido, o modo de ensinar, aprender e avaliar muitas vezes está enraizado nas nossas crenças, valores 

e nos sentidos e significados que construímos tanto em nossa vida pessoal, quanto acadêmica e profissional. 

Essa situação pode ser nomeada pela ausência de políticas educacionais explicitas. Se não se conhece a 

finalidade que se pretende atingir com o ensino universitário.  

Por conseguinte, a docência acaba sendo algo solitário, quando deveria ser compartilhado entendemos que o 

professor passa por um concurso público para assumir a docência em uma Universidade Pública, de repente, 

encontra-se envolvido com a gestão no contexto universitário. De forma geral muitos não se percebem 

preparados suficientemente para as atividades gestoras. 

Partindo de uma afirmação de Kanan e Zanelli (2011, p.57),  tem sido prática recorrente “que, para 

compreender o envolvimento com o trabalho e, de forma geral, o sentido e significado do trabalho para os 

docentes – gestores é necessário compreender a ação mediadora realizada pelos demais atores presentes no 

processo de apropriação dos resultados da prática social nesse contexto”. Dessa forma, entende-se que, ainda 

que existam propostas construídas pelas IES, essas continuam distanciadas da nossa realidade. Uma vez que, 

essas instituições públicas de acordo com Dias (2010, p.77) “ não ficam imunes aos percalços decorrentes 

das políticas administrativas de sucessivas gestões do governo federal que comprometem  sensivelmente sua 
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capacidade econômica, inviabilizando a construção e a implementação de programas de qualificação e 

aperfeiçoamento de seus recursos humanos, técnico-administrativos e docentes”. 

Tais exigências, evidenciam a escassez de programas institucionais articulados principalmente   

considerando que o compromisso da universidade é com a transformação da sociedade através da construção 

democrática de convivência humana, é importante também compreender como ocorre a avaliação dos seus 

processos. Isso requer, segundo Kanan e Zanelli (2011), o surgimento de uma perspectiva que se baseia nas 

pessoas e em seus valores possibilitando assim, uma ação capaz de transformar as relações que ora vigoram. 

Entretanto, o cotidiano das instituições força respostas rápidas para atender aos desafios contemporâneos e à 

necessidade de se rever posturas amadoras na gestão e nos processos organizacionais. Desse modo, entende-

se como desafiador e oportuno para a comunidade docente universitária o conhecimento sobre gestão que 

possibilite a reflexão da cultura, das experiências e da realidade nacional. 

Tratar da gestão sobre a ótica dos processos organizacionais é uma necessidade, considerando a prática 

cotidiana, implica compreender o processo de gerenciamento que deve ser identificado e definido como um 

agente administrador, que assume um papel significativo na relação interpessoal e em todo o processo 

pedagógico. 

 Diante de todo esse contexto Morin (1997) chama a atenção ao afirmar que as políticas influenciam e podem 

marcar com seus princípios e valores uma organização que, a princípio, é por natureza institucional. 

Trazer, portanto, a vivência na Coordenação do Curso de Pedagogia e na Chefia de Departamento, como 

elemento que consolida a gestão institucional denota a importância das decisões, das normas, das discussões 

do Colegiado24 e do Conselho Departamental25 que têm a responsabilidade de dar suporte ao trabalho 

pedagógico e as ações emanadas do sistema universitário. No entanto, é importante destacar, ainda, que todo 

processo de tomada de decisão, constitui-se num processo coletivo no qual cada membro cumpre a sua 

função participando da construção do ensino superior.   

 

(Re) Configurando saberes e fazeres: o didático-pedagógico no ensino superior 

O processo de construção de novos significados das políticas das IES, não pode deixar de considerar que, a 

história da universidade mostra que ela tem sido respaldada, predominantemente, pelo conservadorismo, 

individualismo, clientelismo e autoritarismo. Mantendo o estatuto de lugar privilegiado de produção e 

difusão do conhecimento. 

As transformações que vem ocorrendo desde meados do século passado com o processo de transição política 

e o retorno da democracia política no Brasil, começam a ser cobrado do ensino superior uma redefinição com 

                                                      
24 O Colegiado é a instância deliberativa de um Curso de Graduação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
No caso acima referenciado é composto pelo Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Pedagogia e pelo conjunto 
de dois docentes de cada Departamento do Centro de Educação da UFPE. 
25 O Conselho Departamental é o lócus privilegiado de decisões de um Centro na UFPE, congregando representantes de 
todos os Setores (Direção, Coordenações, Departamentos, Funcionários e Estudantes). 
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vistas ao desenvolvimento que justifique manter seu lugar de prestígio de produção e difusão do 

conhecimento.  

Esse contexto, de transição político social vem afetendo a universidade, fazendo com que se reveja a forma 

como o conhecimento vem sendo construído, e as relações que se estabelecem em sala de aula. 

À docência universitária na sociedade atual exige segundo Ramos (2010), a compreensão de reconstruir a 

docência inserida num processo de redefinição identitária da Universidade, especificamente no que diz 

respeito à transição para uma nova maneira de produzir conhecimento que aponta “para uma necessária 

consideração da complexidade das questões pedagógico-didáticas neste lócus” (RAMOS, 2010, p.36).  

Pelo exposto, fica patente que a universidade  até o inicio do século XXI, embora conviva com concepções e 

modelos distintos, esteve desobrigada de discutir acerca do ensino e da aprendizagem nela desenvolvidos, no 

que diz respeito aos seus fundamentos e reflexão didático–pedagógica, a respeito desses processos, como 

afirma Ramos (2010, p. 36) “pela característica marcante de corporação centrado no mestre”. Nesse sentido, 

ficava impossível questionar tal processo, pois, ainda segundo a autora acima, “soaria como duvidar da 

autoridade docente. Dentro desta lógica, justificava-se a visão de quem sabe, automaticamente, sabe 

ensinar” (p. 36). 

Nesta perspectiva, ao preservarem a Universidade como espaço de produção e difusão do saber, abrigam 

uma maneira, conforme Ramos (2010), de conceber docência como“ diversa em seu aspecto de destaque, 

mas redutível à figura do docente e ao ensino pela própria característica desta ideia de universidade”(p. 37). 

Assim, segundo Cunha (1998), se a docência é por primazia articuladora “do paradigma de ensinar e de 

aprender na Universidade” (p.15), numa rigidez em certo modelo instituído e as possibilidades de 

concretização, no que diz respeito ao contexto das opções pessoais e das condições de trabalho, questiona-se 

em que aspectos tem recaído a crítica a forma centralizadora do ensino e quais argumentos tem sido proposto 

para busca de um conhecimento profissional docente.    

No que respeita a estas questões, Zabalza (2007) chama a atenção para um dos dilemas vividos pelos 

docentes universitários que é descentralizar a formação no ensino para a formação na aprendizagem. Ou seja, 

“o importante não é o que se fale ou explique bem os conteúdos: o importante é como eles são entendidos, 

organizados e integrados em um conjunto significativo de conhecimentos e habilidades novas” (p. 156). 

Nessa perspectiva, como afirma Behrens (2005, p.57), os docentes universitários na atualidade, estão 

subdivididos em quatro categorias:   

1) os professores das várias áreas do conhecimento que se dedicam à docência em tempo integral; 2) 

os profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e se dedicam ao magistério algumas 

horas por semana; 3) os profissionais docentes da área pedagógica e das licenciaturas que atuam 

na universidade, e paralelamente no ensino básico; 4) os profissionais da área da educação e das 

licenciaturas que atuam em tempo integral na universidade. 
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Tendo em conta estas categorias, o perfil do docente universitário encontra-se bem diversificado 

constituindo-se em um desafio para os cursos de formação. 

Nesta situação, no que respeita às formações universitárias são exigidas do docente universitário no contexto 

atual ações em movimento contínuo. Ou seja, segundo Leite e Silva (1991, p.329) cada um é “um ser que 

‘está sendo’ e se está transformando em função da própria dinâmica de existir”.  

Tendo por base esta concepção, Zabalza (2007, p. 111) enfatiza, ainda, que ensinar é uma tarefa complexa na 

medida em que exige um conhecimento consistente  acerca da disciplina ou das atividades, e sobre a maneira 

como os estudantes aprendem. 

Nesta situação, os anúncios da democratização da Universidade, sua expansão, interiorização, ampliação de 

vagas e, consequentemente, a necessidade de contratação de novos professores tem  evidenciado a 

complexidade da docência na universidade. 

  

Para Concluir 

Ao discorrer sobre a temática Política do cotidiano no contexto da globalização: um olhar sobre desafios da 

gestão didático-pedagógica no Ensino Superior, “diz-se que as instituições não devem limitar-se a responder 

aos problemas: devem, de fato, construir um projeto capaz de enfrentar tanto os ajustes a serem incorporados 

visando a melhor adaptação às mudanças como as novas expectativas e ideias que refletem o sentimento dos 

diversos setores envolvidos” (ZABALZA, 2007 p.104).  

Enfim, uma política institucional, incide  na implantação de um conjunto de atuações em todas as esferas da 

instituição. 

O que se apreende diante desse contexto instável é que distintos interesses têm movido  mudanças que 

exigem a implantação de políticas de formação e de gestão que constituam compromisso para as 

universidades, embora, difícil de se operacionalizar. 

Nesse sentido, as tensões na relação entre políticas do cotidiano no contexto da globalização e os desafios da 

gestão didático- pedagógica no ensino superior requerem por um lado, contextualizar demandas apresentadas 

aos docentes que atuam no setor público, decorrente de exigências dos processos avaliativos que traz como 

conseqüência demandas de produtividade que vêm acarretando a intensificação do trabalho docente. E, por 

outro lado, indiciando possibilidades de desenvolver uma ação colegiada – nomeadamente através da 

assunção da responsabilidade coletiva nos processos decisórios dos rumos da gestão no ensino superior. 
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El Docente-Investigador: replanteos acerca de una “figura” universitaria argentina 
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Villagra, Alícia [Universidad de Tucumán-UNT/Argentina] 
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Resumo: 

En el marco de las actuales políticas académicas reguladoras de la vida universitaria argentina, el 

Programa de Incentivos impactó en el ejercicio de la docencia. La legitimación de la figura del 

Docente-Investigador, representativa de la aspirada articulación entre estas tradicionales funciones 

con las de extensión y gestión, conmovió prácticas habituales del escenario laboral, reconfigurando la 

identidad profesional del docente. El incremento de actividades y las valoraciones diferenciadas 

asignadas a estas acciones por instrumentos de evaluación del desempeño académico, instauraron un 

juego que al priorizar algunas sobre otras, afectó particularmente al vínculo entre enseñanza e 

investigación y puso en escena una compleja trama de acercamientos, distanciamientos e 

incompatibilidades entre éstas. Para profundizar esta problemática, compartimos avances del 

Proyecto de Investigación CIUNT 26H/444: Intensificación del trabajo docente y enseñanza 

universitaria: encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios personales- profesionales 

(Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán). Los discursos docentes 

provistos por grupos focales, entrevistas en profundidad y estrategias de formación pedagógica con 

mediación audiovisual, transparentan una pugna entre “falta de tiempo”/ sobrecarga de tareas/ 

“colonización espaciotemporal” de su ámbito privado por exigencias laborales. El material procesado 

devela que frente a esta situación, los docentes ensayan estrategias defensivas para “permanecer” en 

el sistema, adquiriendo protagonismo una re-jerarquización de sus obligaciones según la 

“rentabilidad” académica (puntaje) otorgada por el Programa de Incentivos, condicionamiento o 

determinación que privilegia el investigar y resitúa a la docencia en zona de riesgo. Esta contribución 

aporta una singular perspectiva de análisis al debate en torno a la integración de dos funciones 

académicas nodales, visualizándolo desde las tensiones que impregnan la dinámica interna de una 

“figura” instituída que fusiona en su propio nombre tal mixtura. 

Palavras-chave: 

Docente-investigador; Universidad; Trabajo Docente; Identidad Profesional; Intensificación laboral. 
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Demarcación de la problemática objeto de estudio 

En los noventa, en el contexto de modernización de los sistemas de Educación Superior, entran a escena un 

conjunto de medidas regulatorias devenidas de una modificación de las tradicionales relaciones 

“benevolentes” entre el Estado y la universidad argentina que otorgan un marcado protagonismo a la 

necesidad de mejoramiento de la calidad educativa y a la eficiencia.  

La evaluación constituye el eje ideológico de la política, ya que a ella se remiten los discursos relativos a la 

calidad y también los referidos a los del cambio e innovación del sistema (Krotsch, 2002). La implantación 

de este clima hiperevaluativo es posible por el surgimiento en el nivel superior de numerosos organismos 

encargados de evaluaciones de carácter institucional y de la proliferación de nuevas instancias e instrumentos 

que enfocan con “zoom” el trabajo del docente universitario. Entre estas estrategias de “rendición de 

cuentas”, cobra especial relevancia el Programa de Incentivos a Docentes- Investigadores (PI) cuyo 

contenido expresado en el Decreto 2427/93, acuña en la cultura académica argentina la figura del Docente-

Investigador. Como su surgimiento se inscribe dentro de la necesidad de promover el desarrollo integrado de 

la carrera académica en las Universidades Nacionales, si bien explicita sólo dos funciones académicas, no 

excluye el ejercicio de la gestión y de la extensión. He aquí la cuestión. Este “legalizado” incremento de 

actividades y las valoraciones diferenciadas asignadas a estas acciones por instrumentos de evaluación del 

desempeño académico, especialmente el denominado “Grilla de categorización”, instauraron un juego que al 

priorizar la  “valía” de algunas sobre otras, afectó particularmente al vínculo entre enseñanza e investigación. 

La presente contribución aborda esta problemática. Para ello comparte avances del Proyecto de Investigación 

CIUNT 26H/444: Intensificación del trabajo docente y enseñanza universitaria: encuentros y desencuentros 

entre tiempos y espacios personales- profesionales, radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.  

Prioriza para tal fin la recuperación de “voces” de los propios protagonistas: los docentes universitarios. Sus 

pensamientos y vivencias expresados a través de discursos provistos por grupos focales, entrevistas en 

profundidad y estrategias de formación pedagógica con mediación audiovisual, transparentan lo que acontece 

en su dimensión subjetiva durante el complejo proceso de reconfiguración identitaria. Se optó por la 

selección de docentes que cursan / cursaron carreras de posgrado en la UNT, con procesos de escritura de 

tesis en curso o a iniciar según un criterio de heterogeneidad, es decir de diferentes carreras, titulaciones, 

categorías, dedicaciones, franja etaria y sexo. Se adoptó esta decisión metodológica por considerar que estos 

docentes- estudiantes representan el perfil sintetizador de la actual intensificación del trabajo docente, ya 

que deben compatibilizar - sin contar con “el tiempo completo” propio del alumnado de posgrado- el 

aumento de actividades implantadas a su función con la elaboración de sus trabajos de tesis. 

Ante la amplitud de la problemática objeto de tratamiento, el trabajo se detiene en tópicos que aluden a 

normas, prácticas y subjetividades docentes y que patentizan una compleja trama de acercamientos, 

distanciamientos e incompatibilidades entre la docencia y la investigación, aportando claves para entender su 

inquietante incidencia en la cultura de “cátedra” y en la calidad de la enseñanza universitaria en Argentina. 
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El Programa de Incentivos a Docentes- Investigadores: una suscinta presentación  

El replanteo de la “figura” del Docente-Investigador impone una breve caracterización del Programa de 

Incentivos. 

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) postula que el Programa de Incentivos a Docentes-

Investigadores de las Universidades Nacionales, cuya aplicación está a cargo de las Secretarías de Ciencia y 

Técnica “tiene como objetivo promocionar las tareas de investigación en el ámbito académico, fomentando 

una mayor dedicación a la actividad universitaria y la creación de grupos de investigación”.  

Su denominación obedece a que asigna un incentivo económico a los docentes con el objetivo de mejorar sus 

ingresos. El pago adicional de este incentivo requiere del docente el cumplimiento de ineludibles 

condiciones: el logro de una Categoría de investigación (de I a V, en grado de importancia decreciente), el 

dictado de un mínimo de cursos de grado y de posgrado (variable según la dedicación horaria del cargo: 

Exclusiva, Semiexclusiva o Simple) y la participación en un proyecto de investigación acreditado por 

entidades habilitadas. Las tareas desarrolladas durante el año por los integrantes del equipo de investigación 

son evaluadas por el Director del proyecto el que su vez, es objeto de evaluación permanente por parte de 

pares externos a través de informes de avance tanto periódicos como finales. 

Si bien el PI es objeto de valoraciones disímiles (positivas, negativas o que relativizan su impacto) tanto 

analistas “oficiales” como estudiosos en la materia señalan una coincidencia: su fuerte poder de implantación 

por la captación de un número cada vez más elevado de docentes en el sistema universitario argentino. 

Su carácter “opcional” conlleva paradojalmente, una necesaria obligatoriedad. Se trataría más bien de “una 

falsa ilusión” de decisión personal por parte del docente, ya que la renuncia a sus reglas de juego pone en 

riesgo la permanencia / promoción de su propio cargo y la autoexclusión de la dinámica de actividades que 

atraviesan el quehacer cotidiano de las unidades académicas, de códigos discursivos entre colegas y del 

público reconocimiento que el mundo universitario otorga a las categorías asignadas por los pares 

evaluadores (Villagra, Casas, 2010). Escuchemos una representativa “voz”, eco de una gran mayoría: 

[…] no me planteo si coincido o no con el programa, sólo se´que estoy adentro y que debo seguir 

como pueda,,,”salir” es dejar de existir como docente… 

 

Nos parece ilustrativo sintetizar su progresiva expansión a través de cifras divulgadas por la propia Secretaría 

de Políticas Universitarias: el Programa registra desde su surgimiento diversas Convocatorias de 

Categorización (1994, 1998, 2004, 2009 - 2011). Si bien inicia su actividad incorporando a 7961 docentes, 

ya en 2007 perciben incentivo alrededor de 20.248 y en 2009 solicitaron la categorización 30.721 docentes, 

número que supera los 23.540 del año 2004. Hoy cuenta con 32.000 docentes investigadores categorizados. 

He aquí una reseña: (Fuente: SPU, 2012). 

 



1528 

 

Proceso de Categorización 2004 

 
Distribución regional de las presentaciones: Categorización 2009 

REGIONAL NUMERO DE SOLICITANTES 

Bonaerense 6.040 

Centro-Este 3.467 

Centro-Oeste 7.498 

Metropolitana 6.871 

Nordeste 1.381 

Noroeste 3.526 

Sur 1.938 

TOTAL 30.721 
 

 

Actualmente el proceso de categorización, asumido por Comisiones Regionales en articulación con la 

Comisión Nacional de Categorización, se rige por el nuevo Manual de Procedimientos aprobado por el 

Ministerio de Educación a fines del 2008 (Resolución Nº 1879) “que incorpora la experiencia surgida 

durante la aplicación del Programa y el desarrollo de la convocatoria de categorización 2004, así como las 

sugerencias y recomendaciones recibidas de los representantes de la comunidad académica con respecto a 

los requisitos para el ingreso al Programa, la asignación de nuevas categorías y una mejor aplicación de 

los procedimientos”. 

Consideramos significativo compartir esta información sobre su revisión, ya que muchas de las falencias 

identificadas sustentarían lo expresado por las “voces” docentes presentes en este trabajo. 

 

La Grillla de Categorización o la hegemonía de la investigación 

javascript:;
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La decisión de obtener una categoría de investigación, vía regia de acceso al Programa, constituye un 

hecho tan determinante como memorable en la biografía académica. Por este motivo la Grilla de 

Categorización (SPU, 2011) dispositivo nodal para la valoración de la actuación y productividad 

individual, se entroniza como el instrumento evaluativo de mayor poder decisorio sobre el destino 

académico del docente en tanto define su status -ubicación dentro de la escala de prestigio entre pares- 

a la vez que posibilita o niega un aumento de sus ingresos. 

[…] a mi primera presentación a categorización, la viví como un “hito”. Verdaderamente marcó un 

antes y un después en mi vida profesional. A partir de allí nada fue igual y la grilla se me transformó 

en una compañera de rumbo… 

Esta grilla está conformada por nueve rubros: I) Formación académica, II) Docencia, III) Actividad y 

producción en docencia, IV) Investigación científica o artística o Desarrollo Tecnológico acreditado, V) 

Actividad y producción en Investigación científica o Desarrollo Tecnológico, VI) Producción artística, VII) 

Transferencia, VIII) Formación y dirección de RH para la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

creación artística y IX) Gestión; cada uno de ellos se subdivide a su vez en aspectos más pormenorizados, 

ponderados según puntajes diferenciados. Por esta estructuración, el proceso de su completamiento pareciera 

aproximarse más a una operación matemática que a una sistematización de lo actuado en una trayectoria 

académica ya que, sustentado en criterios de evaluación “sumativa”, orienta a computar resultados o totales 

obtenidos. 

Resulta interesante resaltar su sentido “modelizador”; opera de modo consciente o inconsciente como un 

instrumento performativo para el diseño del Curriculum Vitae en tanto “inspira” a priorizar algunas 

actividades sobre otras menos redituables cuantitativamente, a la vez que devuelve una descarnada visión 

especular de lo que se “es” a partir de lo “hecho”, constatación que se grafica por la ausencia o presencia -

fuerte o débil- de antecedentes en cada área. Es frecuente que la distancia entre la valía de la autoimagen 

profesional y la dibujada por este dispositivo lleve a sucesivos reacomodamientos de datos durante su 

“llenado” o genere “recusaciones” frente a la no aceptación de la categoría otorgada por los pares 

evaluadores externos.  

Simbólicamente encarnaría una representación descriptiva del perfil del Docente-Investigador ya que 

transparenta la intensificación del trabajo docente desagregada según la lógica del “Accountability” en una 

multiplicidad de alternativas de acción ponderadas según opciones referidas a tareas con/sin referato; 

acreditadas/no acreditadas, con números de horas superiores/inferiores, de mayor/menor nivel, para citar sólo 

algunos de los códigos acreditadores que saturan este dispositivo.  

A los fines de nuestra ponencia, esta Grilla de Categorización cobra especial relevancia en tanto, 

comparando los puntajes máximos otorgados a cada rubro, legitima la hegemonía de la investigación sobre la 

docencia y las otras actividades al asignarle el mayor valor cuantitativo, predominio inconmovible en las 

diferentes convocatorias a las que hicimos referencia. 
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El docente frente a la intensificación de su trabajo: de deudas, avatares y control  

Como ya lo expusimos, el Decreto Nº 2427/93 inspirado en la visión integrada de la docencia, investigación, 

extensión y gestión, institucionaliza en el ámbito laboral universitario la intensificación del trabajo docente, 

desatando en los protagonistas de la enseñanza un intricado conflicto entre sus tiempos subjetivos o 

fenomenológicos y los tiempos objetivos o cronológicos-administrativos. Esta colisión se patentiza, según lo 

constatamos, en la explicitación de una carencia: “la falta de tiempo” cuya insistente presencia nos indujo a 

considerarla como un megapretexto  o megaqueja” en tanto expresión inclusiva de múltiples resistencias 

tanto conscientes y/o inconscientes. Sin duda, la definición de intensificación según conceptos de la ciencia 

económica, tal es la producción de más unidades de trabajo en la misma unidad de tiempo (Davini, 1995), 

clarifica el núcleo de esta megaqueja. El “más unidades en igual tiempo” sugiere imágenes de obligaciones 

yuxtapuestas que se desbordan en tiempos simultáneos y espacios diversificados Su superposición obliga al 

docente a inaugurar nuevos criterios de selección de tareas, basadas, tal como lo analizamos en el apartado 

anterior, en  una lógica de rentabilidad cuyo avance avasalló u opacó intereses, preferencias, principios de 

acción y hasta capacidades docentes, subordinándolos a la primacía de una emergente categoría: lo 

conveniente. 

[…] no sé por dónde empezar ni cómo seguir…todo me coincide al mismo tiempo: hacer un abstract, 

tomar exámenes, enviar el trabajo de la maestría, el dictado de clases y,y,y…como el reloj y el 

almanaque me vencen, siempre me pregunto ¿qué me beneficia más? y así procedo, aunque hay veces 

que no puedo optar…  

 

Un análisis más exhaustivo de la información obtenida, nos permitió identificar que la vivencia de 

sobreexigencia, al margen de la asunción de todas o de algunas tareas por parte de los docentes, se potencia 

por un rasgo que suele invisibilizarse: más que la cantidad en sí misma, la inquietud desestabilizante radica 

en que todas las acciones son objeto de evaluación. El anudamiento entre incremento de obligaciones y la 

acreditación de las mismas, tal como testimonia la Grilla de Categorización, es lo que redefine 

sustancialmente el “ser” docente y el “hacer” docencia en la actualidad. Desde esta perspectiva, la aludida  

megaqueja se redefine  apropiándose del sentido de lo que pertrecha, de lo que protege ante el atosigamiento 

de demandas del sistema (Villagra; Casas, 2010) a la vez que se erige como un generalizado objeto de 

proyección de aquello que “no se puede”, que “no se intenta” o que “no se logra”.  

En el plano de esta  dinámica intersubjetiva y como inherente a la intensificación de su trabajo, aparece un 

componente muy perturbador para el docente en tanto reactualiza lo que “aún falta”: lo pendiente, es decir, lo 

que “debe” o adeuda. Se advierte nítidamente que la vivencia de incumplimiento prolongado de “algo no 

saldado”, provoca lo que denominamos estado de endeudamiento crónico en tanto connota una duración 

prolongada, ilimitada, por lo que suele tornarse angustiante. Es en este punto – la acumulación de 

pendientes- donde aparece la enseñanza en una doble dimensión: como deuda y como objeto al cual se 

adeuda. 
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En la primera “… tengo olvidada a la enseñanza…ante las urgencias queda relegada” se reitera la culposa 

vivencia de función abandonada o pospuesta, respecto al segundo sentido, resulta sumamente preocupante la 

generalización de una deuda: la innovación. Infaltables expresiones tales  como “…no tenemos tiempo para 

modificar la manera que enseñamos”, “…la clave: no cambiar nada en la enseñanza…innovar consume 

demasiados días, semanas y meses…”, reproducen un elevado número de voces que delatan la expansión de 

una práctica pedagógica que se inclina por privilegiar la “rutinización” en el enseñar. Se trata, 

indudablemente, de una fuerte constatación que moviliza y compromete. 

 

La colonización de lo privado por lo laboral: un tópico para repensar 

Según comprobamos en nuestro proceso investigativo, este estado de endeudamiento crónico avanza 

gradualmente hacia una colonización de los tiempos y de los espacios personales. Este concepto de 

colonización, inserto dentro de la dimensión sociopolítica del tiempo (Hargreaves, 1998) ha cobrado una 

especial relevancia en el mundo actual de la docencia universitaria. Tiene lugar cuando por un borramiento 

de fronteras, el cumplimiento del incremento de tareas decretadas, traspasa los límites espaciotemporales 

que demarcan el territorio de lo laboral e invade “áreas cerradas” o de trastienda del trabajo docente 

(espacios privados e informales). La vida familiar, el ocio, actividades extralaborales comienzan a 

posponerse o diluirse para ser habitadas por el trabajo. Lo pendiente pero necesario y la “falta de tiempo” se 

complotan para justificar su intromisión durante recesos (fines de semana, asuetos y/o feriados, vacaciones) 

y lugares ajenos a los profesionales, provocando una especie de fagocitación de la vida personal por el 

trabajo académico con resonancias que alertan desórdenes de carácter psicofísico (estrés, frustración, 

ansiedad, otros). 

[…] Quiero descansar pero pienso que tengo que escribir la tesis y no puedo…  yo sé todo lo que dejo 

para hacerla, por eso intento saldar de mil maneras sólo lo indispensable pero aún así me canso. Me 

preocupa y me siento incómodo cuando me reclaman que llevo a mi casa el trabajo, aunque entiendo 

que tienen razón…quisiera vivir de otra manera pero si no aprovecho los fines de semana y las 

vacaciones no llego… 

 

Nuevamente y desde este tópico, cobra preeminencia un resguardo: la evitación del malgasto del tiempo de 

dedicación académica en actividades silenciadas por los puntajes, invirtiéndolo en aquéllas que concentran 

los más elevados, es decir en la investigación. 

Pareciera que la actual docencia universitaria, se situaría, al decir de Aguilar (2009), en un tipo de trabajo 

que exige a quienes lo ocupan, estar siempre disponibles para sostenerlo. Al analizar el modo de fusión entre 

la vida cotidiana y el trabajo, identifica dos imposibilidades: la de parar de trabajar y la de trazar una línea 

demarcatoria entre la esfera de la vida y la del trabajo. Si bien no alude al término colonización, refiere a lo 

que acontece en este proceso, expresando que “hay modos de vivir en los que el tiempo de trabajo ocupa 
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toda la vida”. Considera que el tiempo dedicado al trabajo construye simultáneamente un límite exterior o 

condición de posibilidad de la existencia de un tiempo “fuera del trabajo” que moldea la organización de la 

vida cotidiana.  

En síntesis, el incremento de obligaciones demandadas al docente impondrían un estado de “disponibilidad 

permanente” hacia el trabajo que gestaría, en el caso de no existir una autodeterminación de fijar límites, la 

dilución de un “tiempo libre” que es vivido como un tiempo “prestado” por tareas “en lista de espera”. 

 

“Ser” o “parecer” Docente-Investigador: esa es la cuestión 

El incremento de tareas, el estado de endeudamiento crónico y el temor a la colonización de la vida privada 

“tiempo libre” en un escenario hiperevaluativo surcado por mecanismos de mercado, movilizan, según 

constatamos en nuestra investigación, estrategias de “sobrevivencia”, tanto de acomodación como de 

resistencia. Estos aprendizajes no previstos o colaterales desplegados para soportar o reparar sensaciones de 

impotencia o incompetencia ante los mandatos del PI, configura un incitante capítulo sobre el impacto del PI 

en las culturas académicas. La consiga de “ser” o aparentar ser Docente-Investigador, condujo a una 

creciente naturalización de formas impensadas de actuación del “como si” o del “parecer”, que atentan 

contra tradiciones y prácticas académicas éticamente incuestionables en la universidad. 

Según Araujo (2001), la política de incentivos ha promovido conductas fraudulentas en la educación en 

general y particularmente en la investigación (el plagio, el autoplagio, la fabricación de datos ,otros) e 

instaurado “modos de supervivencia” tales como la compulsión a la producción-publicación sin interesar su 

originalidad y calidad; la especulación en la rendición de cuentas de la actividad desarrollada, la coautoría 

múltiple, la presencia de autores fantasma, el envío de trabajos sin asistencia a las reuniones científicas, para 

citar sólo algunos. 

Expresiones extraídas del material procesado, testifican estas formas de resguardo económico y psicológico: 

“hay que aprender a “vender lo poco o mucho que se haga…”; “por  los resultados ¿habría que animarse a 

probar algunos mecanismos de subsistencia circulantes?...”, “con ciertos secretitos seguís estando en el 

sistema …”; “la cantidad es  fundamental, hay  que producir y producir, por supuesto en investigación …”; 

entre otras. 

Resaltamos un singular señalamiento: la lectura de estos mecanismos defensivos, reafirmarían una ineludible 

cuestión: los docentes tienden a “reasegurar” la producción en investigación como forma de “reaseguro” 

personal. 

 

 

 

“La cátedra no ocupa el lugar de antes …” 
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El proceso de reconfiguración de la profesión académica, cuyos matices venimos desarrollando, más allá de 

las implicancias intrapsíquicas de sus protagonistas, afectó sensiblemente la cultura de una unidad 

organizativa de presencia imperturbable en argentina, la cátedra, equipo docente dedicado prioritariamente a 

la enseñanza de una o más asignaturas de carreras de grado, rasgo identitario derivado de su propia 

etimología: el “dar lección”, el “enseñar” a discípulos (Villagra, 2009). El encuentro cotidiano con alumnos 

y colegas alrededor de tareas vinculadas con la transmisión de conocimientos, generador de un fuerte 

sentimiento grupal y arraigo institucional que signa tradicionalmente el modo de asumirse como docente 

universitario, sufre un profundo trastocamiento a nivel de su  conformación y de su trama vincular.  

La estructura piramidal de la cátedra configurada por dos territorios, el de los Profesores (Titular, Asociado, 

Adjunto) y Auxiliares (Jefe de Trabajos Prácticos, Auxiliar Docente Graduado y Ayudante Estudiantil) con 

diferentes dedicaciones horarias (exclusiva, semidedicación y simple) se desdibuja por el logro de 

titulaciones de posgrado y/o por la asignación de categorías estipuladas por el Programa de Incentivos a los 

Docentes-Investigadores. Estos nuevos “antecedentes”, sobre todo cuando los más “altos” se concentran en 

los actores de categorías docentes más “bajas”, generan fracturas internas de singular envergadura. En tanto 

dislocan la línea de autoridad académica reconocida, fragilizan los vínculos interpersonales con un 

consecuente deterioro en la calidad de enseñanza. 

Según Prati (2002) ya en 1994, primer año de implementación del Decreto 2427/93 se detectan problemas 

vinculados al elemento más conflictivo del Programa, la categorización. por la aparición de una “nueva” 

jerarquización docente: “Las categorías generan una estratificación del cuerpo académico paralela (y no 

siempre equivalente) a la generada por los cargos docentes. Y ambos sistemas de estratificación cavan un 

“foso” entre dos estamentos fundamentales, con funciones y facultades netamente diferenciadas”. 

En referencia a las actuales transformaciones de la dinámica institucional universitaria, Araujo y Balduzzi 

(2010) expresan que de modo similar a lo que acontece en las empresas, se observa la sustitución de grupos 

de pertenencia institucional a favor de otro tipo de formaciones colectivas como “los equipos de trabajo”, 

“cuyos miembros se relacionan con propósitos definidos durante el lapso en que se desarrolla un proyecto, ya 

se trate de trabajos de investigación, de tareas realizadas en respuesta de demandas específicas o de 

actividades de transferencia” ya que el trabajo centrado en proyectos y tareas, puede realizarse sin necesidad 

de copresencia. Agregan, asimismo que tal como sucede en las nuevas organizaciones económicas, “se 

impone la autogestión individual de la propia carrera, en la que la titulación de posgrado se vuelve una 

exigencia ineludible. La propia estructura del posgrado crea las condiciones propicias para elecciones que 

van definiendo trayectorias en función de las propias situaciones y necesidades personales profesionales”. 

Si consideramos que además no siempre el equipo de cátedra se corresponde con el de investigación, se 

infiere que las exigencias témporoespaciales de esta doble pertenencia (reuniones, congresos, elaboración de 

textos, trabajo de acampo, atención a alumnos, procesamiento de datos, entre otras) entran en una inevitable 

colisión. Al decir nostalgioso de un docente: 
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[…] la cátedra ya no ocupa el lugar de antes ni para mí ni para la universidad…cada uno está como 

ensimismado en lo suyo, en sus congresos, en sus capítulos, en sus proyectos de investigación 

…nuestros tiempos se cruzan y acomodamos los horarios para “cubrirnos”. Extraño esos momentos 

más tranqui, entre alumnos, colegas y largas charlas sobre qué pasaba con la enseñanza…  

 

Es innegable la repercusión de estos cambios en la cultura de cátedra. Sus creencias, valores, actitudes, 

tradiciones, rutinas y conocimientos compartidos por sus miembros, sufren una profunda conmoción y 

modifican radicalmente los modos de pensar, sentir, actuar y relacionarse de sus integrantes entre sí y con los 

demás. 

El contacto con los estudiantes, las discusiones temáticas, las reuniones de cátedras e intercátedras, el diseño 

evaluaciones más reflexivas, el ensayo de nuevas estrategias de enseñanza, entre otras acciones que los 

puntajes des-conocen, ceden ante las recompensadas tareas de investigación y van retirándose de las escenas 

de aula. En pertinencia con este análisis de acento didáctico, Coicaud (2008) apunta a su vez que  “ …la 

superexplosión de los conocimientos en todos los campos disciplinares, las nuevas exigencias curriculares 

en torno a la validez y legitimación de los contenidos académicos a transmitir, por un lado, y la 

conformación cada vez más compleja de los grupos de alumnos que llegan a las aulas, con demandas y 

dificultades de todo tipo, por otro lado, constituyen realidades que los docentes universitarios deben 

afrontar cotidianamente en su trabajo, casi siempre con poco apoyo por parte de sus colegas y de la 

institución”. 

Estos planteos, adversos a procesos revitalizadores del enseñar, se comprueban en la llamativa e 

indisimulada resistencia a las innovaciones didácticas, ya explicitada en la misma sintonía en un apartado 

anterior por parte de los docentes: 

[…]me encanta la docencia, todos saben que hasta me ocupé de mi formación pedagógica pero…ya 

no me animo a proponer innovaciones porque no me siento acompañada. Llevan mucho tiempo y 

nadie lo tiene, exigen reajustes y faltan ganas para hacerlos….en fin, parece que se vota por el “todo 

siga igual”  es decir, por “más de lo mismo”…la pena es que esto se va generalizando… 

 

 
De conclusiones y nuevas aperturas 

Así como Sancho (2010) refiere a la docencia universitaria española como una profesión de tres mundos en 

tanto deben participar de actividades de docencia, gestión e investigación, en la Argentina la figura del 

Docente-Investigador aglutinaría uno más, la extensión, haciendo suyo cuatro mundos. En coincidencia con  

nuestras conclusiones, la investigación desarrollada por la citada autora en base a historias de vida 

profesionales, muestra la dificultad de los docentes para realizar “las tres tareas de forma intensiva y lo 

hagan con el mínimo nivel de calidad” por el desgastante esfuerzo temporal, intelectual y emocional que 
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demandan, a la vez que reconoce que en la escena de lucha entre las más importantes, la docencia y la 

investigación, parece ganar el perfil investigador.  

Desde un análisis que rescata matices del entramado de “cuatro mundos”, la figura del Docente-Investigador 

tensa primordialmente estas dos funciones por cuanto ambas deben llevarse a cabo indefectiblemente. La 

gestión y la extensión, que no fueron objeto de tratamiento en esta ponencia, pueden posponerse o 

desestimarse (con el costo de puntos que supone) porque se inscriben en una lógica de opcionalidad y 

oportunidad que las alejan del mandato de permanencia, obligatoriedad y regulación que recae en la docencia 

y en la investigación, rasgo distintivo de este dúo constatable en las Planillas de Solicitud de Incentivos que 

el docente debe presentar periódicamente para el cobro de los mismos. 

El tratamiento de los tópicos abordados delinearon “pistas” relativas a movimientos pendulares de 

acercamientos, distanciamientos e incompatibilidades entre la docencia y la investigación. Trazaron un 

itinerario con flashes de la vida académica cotidiana, con imágenes docentes en las que la “falta de tiempo” 

ante el repertorio incrementado de tareas sobre las que hay que rendir “cuentas claras” para ser categorizado, 

han impuesto una reestructuración del contenido de su trabajo tendiente a jerarquizar la cantidad sobre la 

calidad, lo rentable o conveniente sobre lo no computable, juego de opuestos que potencia explícita e 

implícitamente la opción por la investigación. 

Sin embargo y según lo expusimos, este obligado protagonismo por la investigación no está exento de 

punzantes interrogantes vinculados a las cuestionables estrategias de supervivencia que se identifican en su 

ámbito y que repercuten en el nivel de excelencia de las producciones. Al respecto Araujo (2001) expresa: 

“En un contexto en el que ser investigador otorga prestigio, y en el que el incentivo suele ser un 

complemento salarial significativo ante los magros salarios, el profesorado universitario estará 

siendo compelido a seleccionar y calcular sus conductas frente a las exigencias planteadas por los 

sistemas de evaluación vigentes. Es probable que la elección de temas de investigación, el tiempo que 

demandará una investigación específica, la posibilidad de presentar producciones-publicaciones con 

intervalos cortos de tiempo, entre otras, constituyan criterios para la orientación de los patrones de 

comportamiento individuales y de grupos de investigación en tanto comportan la asunción de 

menores riesgos, en el intento por ingresar y permanecer en el sistema que selecciona según el 

mérito” 

 

En suma, la reconfiguración de la identidad del docente universitario argentino a través del replanteo de la 

figura del Docente - Investigador instituída por el Programa de Incentivos, aporta desde una inmersión en la 

subjetividad del docente, una singular e inusual perspectiva de análisis de la profesión académica en torno a 

la integración de dos funciones académicas nodales contaminadas por la “rendición de cuentas”o 

Accountability. 

A la manera de cierre provisorio, destacamos que Coicaud (2008) analizando los síntomas del deterioro 

laboral de los docentes, sostiene que la acumulación y diversificación de tareas exigidas para dar 
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cumplimiento a pautas de productividad cuantitativa ha tenido como consecuencia un progresivo abandono 

del interés por las problemáticas más acuciantes de la universidad. Por ello considera que “el modelo 

hegemónico neoliberal que propugna la optimización del rendimiento académico desconociendo las reales 

características que asumen las tareas de los profesionales en las instituciones de educación superior, 

dificulta la creación de espacios adecuados para reflexionar en forma crítica y colegiada acerca de las 

causas profundas que subyacen a los obstáculos cotidianos del trabajo docente” 

En pertinencia al contenido de dicha afirmación, esta ponencia cobra relevancia en tanto devela “las reales 

características que asumen las tareas de los profesionales en las instituciones de educación superior.” Abre 

interrogantes, alerta contradicciones, devela prácticas y suscita dudas que intentan provocar una revisión 

crítica a nivel del colectivo docente y de las políticas académicas sobre una docencia en situación de riesgo a 

los fines de “Permitir la reflexión y el debate acerca de la promoción e innovación docente como condición 

de la excelencia universitaria en base a los desafíos que se debaten las universidades del siglo XXI”, tal 

como lo manifiesta uno de los objetivos centrales de este Congreso. 
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Resumo: 

Tendo como cenário as exigências postas à universidade no contexto da assunção da responsabilidade 

social da Educação Superior, configurada em políticas de desenvolvimento do ensino superior 

marcadas pelo discurso da globalização, o presente estudo centra a atenção no debate em construção 

em torno do desenvolvimento profissional docente universitário. Nessa perspectiva, situando que a 

universidade vem se constituindo numa complexa teia de relações entre saber e poder, em meio a 

questões político-econômicas e epistemológicas, tem como objeto privilegiado a gestão pedagógica 

da política de formação continuada didático-pedagógica dos professores da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), na sua relação com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 



1538 

 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), do governo federal brasileiro. E para dar a conhecer 

essa gestão pedagógica congrega dados da atuação do  Núcleo de Formação Continuada Didático-

Pedagógica dos Professores da UFPE (NUFOPE) que, pautando-se no reconhecimento da 

especificidade da docência universitária no âmbito da complexidade do uno e diverso que caracteriza 

a universidade, vem delineando caminhos no sentido de contribuir no reconhecimento da 

responsabilidade social da universidade com o seu produto social e com o desenvolvimento 

profissional docente universitário. Nesse sentido, o estudo ratifica a pertinência do debate acadêmico 

em torno do papel da universidade entendendo que as novas demandas exigem reflexão sistemática e 

intervenção coletiva. Ou seja, realça que a formação continuada didático-pedagógica apresenta-se 

como um espaço de possibilidades, na medida em que cria condições para que o docente exercite a 

crítica da realidade social, da função social da universidade, da sua própria prática, possibilitando o 

diálogo entre os conhecimentos de sua área de referência e o campo didático-pedagógico, necessário 

para se constituir, de fato, um professor universitário. 

Palavras-chave: 

Docência Universitária; Desenvolvimento profissional docente universitário; Educação Superior. 

  
Introdução 

Nas últimas décadas, no debate que envolve o ensino superior, vem sendo evidenciado o papel social da 

universidade principalmente enquanto espaço privilegiado de formação profissional, cidadã, sintonizada com 

as demandas da sociedade em tempos e lugares determinados. Isto porque as transformações vividas no 

mundo econômico, com a reestruturação produtiva e flexibilização das relações do trabalho, na cultura e no 

campo do conhecimento, com o avanço da ciência e da técnica que se aliam à crise de paradigmas, trazem 

novos desdobramentos para o campo da educação, em razão da necessidade do reajuste à nova ordem. 

É no âmbito dessa ideia que o presente estudo traz uma reflexão sobre uma experiência de desenvolvimento 

profissional docente universitário, tendo por base a relação políticas públicas e docência no Ensino Superior. 

Para tanto, o estudo congrega três pontos. No primeiro tecemos considerações sobre reconfigurações 

do lugar da dimensão didático-pedagógica no contexto da assunção da responsabilidade social da 

universidade. Logo a seguir trazemos questões pertinentes ao desenvolvimento profissional docente 

universitário, dada a emergência desta temática no processo de assunção da referida responsabilidade. 

E no terceiro ponto socializamos uma proposta de formação continuada didático -pedagógica para 

docentes universitários da Universidade Federal de Pernambuco, como contributo ao debate acerca da  

relação políticas públicas e docência na universidade.         

No quadro das considerações finais enunciamos a importância de compreender o desenvolvimento 

profissional docente universitário situando numa complexa teia de relações, realçando que a formação 

continuada didático-pedagógica apresenta-se como um espaço de possibilidades, na medida em que cria 

condições para que o docente exercite a crítica da realidade social, da função social da universidade, da sua 
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própria prática, possibilitando o diálogo entre os conhecimentos de sua área de referência e o campo 

didático-pedagógico. 

 

 

Docência na Universidade: uma reflexão sobre a responsabilidade social da Universidade 

Nas últimas décadas, a universidade vem enfrentando inúmeras dificuldades no cumprimento de suas 

finalidades historicamente definidas, de produção e disseminação do conhecimento, da cultura e formação 

profissional nas diferentes áreas. Esta instituição vem se modificando, através dos tempos, para responder 

aos desafios das diferentes épocas, valorizando, em cada momento, determinadas áreas do conhecimento e 

modos de conhecer, conforme as exigências sociais e legitimando o poder ora da Igreja, ora do Estado, ora 

do Mercado. 

O laço entre a universidade e o mercado vai se apertando no contexto de produção intensa do conhecimento 

e de novas tecnologias. A comunidade universitária já não é mais a vanguarda da geração do saber. O 

conhecimento, hoje, vem, em grande parte, de fora da universidade, de outros espaços munidos de recursos 

tecnológicos, por vezes mais sofisticados do que aqueles de que dispõe a instituição universitária. Dessa 

forma, essa Instituição já não é o lugar exclusivo do ensino dito superior, muito menos, é exclusivo da 

pesquisa, em função da velocidade em que é produzido o conhecimento e da extensa rede de comunicação 

que se denomina, hoje, sociedade do conhecimento e da informação. 

De fato, no final dos anos de 1990, no contexto das novas relações sociais, sob os efeitos da nova ordem do 

capital, a universidade começa a modificar seus currículos, programas e atividades como forma de garantir 

que seus estudantes se tornem os profissionais exigidos pela conjuntura econômica, procurando adequar-se 

ao mercado, dentro do modelo atual (Gentili, 2001; Santos, 2004).  

Essas questões emergem num contexto altamente ambíguo e contraditório. O discurso da política 

educacional vigente proclama a construção de uma universidade de qualidade, como forma de contribuir no 

processo de desenvolvimento social e, na prática, utiliza-se de mecanismos de extinção de direitos 

anteriormente conquistados e de cortes de verbas para os setores sociais, destacando-se, aí, os programas 

para manutenção da universidade pública. Nomeadamente no caso da universidade brasileira, a política 

discriminatória, competitiva e excludente no ensino superior, por vezes, é perversa para a gestão 

administrativo-acadêmica da instituição, particularmente, professores e alunos universitários, e para a 

sociedade em geral. 

Por um lado, são exigidos dos professores, um alto nível de qualificação, uma atualização permanente e 

maior titulação acadêmica, com todas as responsabilidades e atribuições daí decorrentes. Por outro lado, 

esses mesmos professores têm sido convocados a uma participação cada vez maior em funções 

administrativas. Isso, para além da legislação própria definir que seja um dos pares a assumir a gestão, ocorre 
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devido à redução progressiva do quadro efetivo docente, em vista da política de diminuição dos concursos 

públicos e da realização de contratos provisórios. 

A sobrecarga de tarefas, junto a uma política salarial de desvalorização do trabalho docente, aliada a toda 

essa problemática da universidade está imbricada com o atual quadro de instabilidade mundial, com as 

repercussões na vida de todos e de cada um.  Isso tem criado um clima de insatisfação, insegurança e 

desmotivação de professores e demais funcionários, retratado pelo dito mal estar docente (Esteves, 1987).  

De fato, a universidade vem se constituindo numa complexa teia de relações entre saber e poder, em meio a 

questões político-econômicas e epistemológicas, ao longo do desenvolvimento de relações sociais mais 

profundas. Essas questões vêm mudando o perfil da instituição como um espaço contraditório, no qual 

convivem forças conservadoras e, ao mesmo tempo, forças inovadoras.  

Nesse contexto, tendo em conta a sua responsabilidade social, conforme Barnett (2001) e Santos (2004), a 

universidade inicia um processo de ressignificação do caráter pedagógico da gestão universitária. 

Nomeadamente no sentido de superar uma visão reducionista, tipicamente atrelada a questões operacionais, 

descontextualizadas. Bem como inicia um processo de reconhecimento da docência como um trabalho 

profissional (Zabalza, 2006; Cunha, 2007; Ramos, 2010).  

De fato, entre outros aspectos, a universidade inicia um processo de reconhecimento do desenvolvimento 

profissional do seu quadro docente como elemento de pertinência da gestão em geral e da gestão pedagógica 

em particular – na perspectiva de que o princípio de indissociabilidade se constitui na tríade ensino-pesquisa-

extensão, na complexa dinâmica uno-diverso que caracteriza a universidade.  

 

Desenvolvimento profissional docente na universidade: um debate em construção 

O debate acadêmico, em torno do papel da universidade, aponta a necessidade de revisão nos conceitos e 

práticas educacionais, da construção de uma nova pedagogia e didática, que contribuam para o processo de 

superação da lógica da racionalidade técnico-instrumental, por vezes, responsável pela fragmentação e 

hierarquizado de espaços, tempos, conhecimentos e sujeitos, nas suas mais diversas práticas sociais. Pois, 

entende-se que as novas demandas exigem reflexão sistemática e intervenção coletiva, dentro de uma 

abordagem complexa, globalizada da realidade social, educativa e docente, na perspectiva de imprimir uma 

qualidade profissional e social com vistas à articulação de suas práticas de ensino-pesquisa-extensão.  

A partir das novas políticas educacionais e dentro do movimento de reformas surgem iniciativas em diversas 

universidades, no sentido de criar espaços institucionais para o desenvolvimento de 

programas/projetos/atividades voltadas para a formação continuada do profissional docente na universidade, 

como visto nos estudos de Bazzo (2005), Lucarelli (2004), Ramos e Cordeiro (2009) dentre outros. 

De fato, as rápidas e contínuas mudanças sociais, nas últimas décadas, passam a exigir um novo perfil 

docente que seja um professor intelectual, com uma visão abrangente analítica, como afirma Santos (1998) e 

competência técnica, política, afetiva, ético-intuitiva, sócio-histórica e comunicativa, a fim de tratar com 
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compromisso social dos saberes e fazeres da docência na sua complexidade, compreendendo a educação 

como um processo de formação humana que envolve as pessoas nas suas múltiplas dimensões e relações. 

Dentro da complexa problemática que envolve o ensino superior nos últimos anos, destaca-se o debate em 

torno da formação do professor de ensino superior – profissionalização, saberes e práticas –, haja vista o 

aumento da produção científica desenvolvida na Europa e América Latina desde a década de 1980, tomando 

maior espaço na década de 1990. 

O debate tem enfatizado a formação continuada, perspectivada como profissionalização docente (Bordas, 

2005; Cunha, 2007; Arciga Zavala, 2009; Leite, 2010), a formação na prática, a reflexão na e sobre a ação 

como princípios da formação. Inclusive referenciando-se em estudos sobre a formação docente em geral, 

dentre esses, corroborando com a compreensão de Tardif e Lessard (2005) de que atuar numa sala de aula “é 

mais que simplesmente penetrar num espaço neutro, é ser absorvido pelas estruturas práticas do trabalho 

escolar marcando a vida, a experiência e a identidade das gerações de professores; é fazer e refazer 

pessoalmente essa experiência [...]” (p. 277). 

Nesse contexto, ainda considerando esses autores, ratifica-se a idéia da docência como sendo uma atividade 

composta, plural, flexível e reflexiva que se constrói na interação entre os pares, nos cursos de formação e na 

instituição em que trabalha o professor, e também na relação com os alunos.  

Nesta perspectiva, a formação continuada do professor universitário apresenta-se como um espaço de 

possibilidades, na medida em que cria condições para que o docente exercite a crítica da realidade social, da 

função social da universidade, da sua própria prática, assim como possibilita o diálogo permanente entre os 

conhecimentos de sua área de referência e o campo didático pedagógico, necessário para se constituir, de 

fato, um professor universitário. Pois, já é consenso, no meio acadêmico, a ideia de que a formação docente é 

um processo em construção permanente que se dá ao longo da trajetória de vida pessoal e profissional, nas 

múltiplas relações que ele estabelece com os outros sujeitos envolvidos na prática pedagógica escolar, 

entendida aqui, o lugar do ensino sistematizado, e com a sua própria tarefa de ensinar na qual, a sala de aula 

é lugar privilegiado de realização dessa prática, conforme se pode constatar nos estudos de Cordeiro (2006), 

Esteves (2007) e Zabalza (2006), dentre outros estudiosos no campo da docência universitária. 

Assim, a ação docente é, aqui, entendida como aquela que faz do professor um profissional intelectual crítico 

e atuante que contribui, entre outras mediações institucionais e sociais mais amplas, para transformação das 

realidades educativas da prática social mais ampla. Ou seja, é antes de tudo um projeto educativo e 

instrucional, uma prática social sistemática e intencional, a envolver especificamente na sala de aula, uma 

interação compartilhada de significados e sentidos, num contrato pedagógico de intervenção coletiva - 

professor-aluno-equipe - na relação do planejar/avaliar/ensinar e do aprender com base em conteúdos 

científico-culturais sólidos (Zabala, 1998). 

Sobretudo, conforme Cordeiro (2006), a ação docente é uma atividade que exige do professor a postura de 

educador, que tem a educação como processo de formação da pessoa humana na integralidade, em que o 
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diálogo e a ética se impõem como condição dessa formação. E esta compreensão, para além de fomentar o 

debate em construção em torno do desenvolvimento profissional docente universitário, vem sendo suporte 

para o investimento em ações de formação continuada didático-pedagógica. 

 

 

 

 

Formação continuada didático-pedagógica para docentes universitários: objeto de investigação e 

intervenção 

No âmbito da compreensão até aqui desenvolvida, de fato, o investimento em ações de formação continuada 

do professor universitário se impõe no sentido de responder às demandas e aos desafios do tempo 

contemporâneo. Principalmente no sentido de contribuir com o processo de profissionalização docente na 

perspectiva de se constituir um profissional competente técnico-político, intelectual com visão abrangente 

analítica, gestor do currículo, mediador nos processos de aprendizagens específicas, comprometido com a 

formação integral dos estudantes e que compreenda a docência universitária como lugar do exercício 

profissional e da sua formação continuada (Cunha, 2007; Arciga Zavala, 2009; Leite, 2010). 

Nesse quadro, mobilizado por este debate, professores pesquisadores do Centro de Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, através do Núcleo de Formação Continuada dos Professores da UFPE 

(NUFOPE), tomam para si a tarefa da gestão pedagógica da política de formação continuada didático 

pedagógica do professor desta Universidade – desenvolvendo ações numa parceria firmada entre o Centro de 

Educação e Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos da UFPE, pautando-se no reconhecimento da 

especificidade da docência universitária, considerando a singularidade de cada campo de conhecimento e 

compreensão da complexidade do uno e diverso que caracteriza a universidade.  

Tal Núcleo vem desenvolvendo estudos e pesquisas que têm como objeto a docência universitária, elegendo 

a formação didático-pedagógica como objeto de investigação e intervenção – nomeadamente compreendendo 

a docência universitária como elemento (re)configurador da gestão pedagógica comprometida com o 

princípio de indissociabilidade que fundamenta e dá sentido à Educação Superior. E, também, reconhecendo 

a responsabilidade social da universidade com o seu produto social e com o desenvolvimento profissional 

docente universitário. 

Para tanto, vem sendo foco de atenção do Núcleo as seguintes atividades: 

. Curso de Atualização Didático-Pedagógica que se constitui num espaço formativo de atualização e 

ressignificação da prática docente dos professores dos diversos Centros e das diversas áreas do conhecimento 

da Universidade, na perspectiva de um retorno pessoal, profisssional e político dirigido à instituição, com 

propósitos de criação de uma nova cultura científico-pedagógica e política no interior da universidade; 
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. Desenvolvimento de pesquisa atualmente com o projeto “Profissionalidade docente na relação formação e 

prática didático-pedagógica do(a) professor(a) universitário(a)”, que tem como objetivo compreender a 

construção da profissionalidade docente universitária na relação formação e prática didático-pedagógica, em 

situação de aula e como sujeitos os docentes que participaram da formação ofertada pelo NUFOPE; 

. Seminários que se configura como resposta à necessidade de aprofundar o debate acerca das especificidades 

da docência no ensino superior universitário - suas múltiplas dimensões, relações e referências. Isso face às 

demandas internas institucionais de melhoria do Magistério Superior; 

. Cursos presenciais e semi-presenciais no campo da educação a distancia, como também acerca do uso de 

tecnologias na educação, que visa contribuir para apropriação de saberes relativos à construção de aulas no 

formato de apresentaçõesos com uso de ferramentas oriundas do campo das novas tecnologias da informação 

e comunicação; 

. Rodas de Conversa que vem se constiuindo como espaço privileagiado de debate sobre questões que afetam 

a docência universitária em geral e à comunidade acadêmica da UFPE em particular; 

. Sessões de estudo relacionadas à temáticas ordinárias e emergentes das demais atividades desenvolvidas 

pelo Núcleo.   

Essas atividades têm como eixo a formação continuada didático-pedagógica, na perspectiva de 

desenvolvimento profissional defendida por Day (2001), em que essa formação é considerada como “uma 

área necessária e potencialmente rica do desenvolvimento profissional contínuo dos professores” (p. 233). 

Especificamente quando esse autor considera que “a maior parte das aprendizagens na sala de aula envolvem 

a reflexão-na-acção, uma forma de aprendizagem inconsciente, rotineira, intensa e orientada para a solução 

de problemas, o que, como já foi dito, em última análise limita o desenvolvimento do professor” (ibidem). 

Considerando que as ações desenvolvidas ao longo dos anos, junto aos docentes dos diversos Centros 

Acadêmicos, têm apontado como aspecto de grande relevância, a oportunidade dos docentes compartilharem 

experiências e discutirem as práticas pedagógicas, coletivamente; 

Enfim, tendo em conta o que Ramos e Cordeiro (2009) apontam com uma dupla desafiante função da 

formação continuada de configurar-se como espaço formativo investigativo bem como espaço formativo 

interventivo, é possível afirmar que a experiência ora evidenciada vem ratificando que a formação 

continuada didático-pedagógica apresenta-se como um espaço de possibilidades, na medida em que cria 

condições para que o docente exercite a crítica da realidade social, da função social da universidade, da sua 

própria prática, possibilitando o diálogo entre os conhecimentos de sua área de referência e o campo 

didático-pedagógico, necessário para se constituir, de fato, um professor universitário. 
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10.4. 

Título: 

Questões atuais de Políticas Públicas para o Ensino Superior  

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a:  

Santos, Miriam de Oliveira [Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro] 

Resumo: 

Problemática geral do simpósio: Esse simpósio pretende refletir sobre a relação entre Políticas 

Públicas e a qualificação docente inicial e continuada; bem como a relação entre as mesmas e a 

constituição da identidade profissional do professor. 

Articulação entre as comunicações que se encontram abrangidas em uma perspectiva 

comparada: O que une todas as comunicações desse simpósio é além do conceito de trabalho 

docente a percepção do papel fundamental que é desempenhado pelos Estados Nacionais, através da 

formulação de Políticas Públicas, nos rumos da Educação e, especialmente no Ensino Superior. 

Palavras-chave: 

 Políticas Públicas, magistério, valorização, precarização do trabalho. 

 

10.4.1. 

Título: 

As políticas públicas para mulheres e seu impacto no ensino superior 

Autor/a (es/as):  

Santos, Miriam de Oliveira [Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro] 

Zanini, Maria Catarina C. [Universidade Federal de Santa Maria] 

Resumo: 

O objetivo desse trabalho foi compreender as relações entre os programas da secretaria de políticas 

para mulheres do governo brasileiro e o aumento do número de mulheres na docência de ensino 

superior no Brasil. Apresentaremos os resultados iniciais de uma pesquisa exploratória que foi 

desenvolvida através de: levantamento bibliográfico; pesquisa documental, entrevistas, organização, 

tratamento e análise dos dados.  

Analisando o quadro histórico dos professores percebemos que no início da organização do ensino no 

Brasil a maioria dos professores eram do sexo masculino o que sempre foi muito valorizado. Com a 
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crescente entrada das mulheres no magistério é perceptível a desvalorização do mesmo. Essa 

diferenciação é observada claramente, pois, o quadro docente para as séries iniciais é na sua maioria 

formado de pessoas do sexo feminino. Encontramos alguns do sexo masculino no segundo segmento 

do ensino fundamental, e no ensino médio já no ensino superior os homens são maioria, contudo o 

percentual de mulheres aumenta a cada ano. A relevância do trabalho se dá em função da atualidade 

do tema. 

 

O presente trabalho de pesquisa partiu da inquietação quanto à influência da identidade de 

gênero no cotidiano do contexto educativo. A identidade de gênero está presente na vida das 

pessoas, relacionando-se com as diversas áreas, inclusive com a educação, apontando formas de 

ver o mundo e de viver em e na sociedade. Sabemos que em uma sociedade de contradições 

com perspectivas influenciadas pelo modelo de produção capitalista os papeis são muito bem 

definidos, implicando nas relações de gênero e as suas formas de representação, mas também 

pontuamos a necessidade de investigar quais as contribuições das relações de gênero para o 

meio social, e profissional. Fica claro entender que as relações entre o sexo feminino e 

masculino precedem qualquer pensamento filosófico, político, econômico, religioso e cultural. 

Partindo desse pressuposto, este estudo está voltado para um maior entendimento dos 

desdobramentos apresentadas neste contexto. Desta forma, levantamos os seguintes 

questionamentos: A prática docente é influenciada de modo a transparecer diferenças de 

tratamentos a alunas e alunos? Como se dá a participação de alunos e alunas nos cursos, há 

diferenças? E os professores e professoras, qual o viés das relações de gênero entre ambos? 

Considerando as questões de casamento e maternidade, quais as perspectivas das alunas quanto 

sua vida profissional? Estas questões e outras que podem surgir na investigação deste trabalho 

constituem o foco da presente pesquisa. Cabe ressaltar ainda que este constitui um tema pouco 

estudado no meio acadêmico e que representa um desafio a ser descortinado durante a pesquisa. 

 

O conceito de gênero e suas discussões 

Historicamente o conceito de gênero é fruto da contribuição do movimento feminista que ficou 

marcado nos anos de 1970 por sua luta de conscientização da emancipação da mulher, opondo-

se ao entendimento naturalizado de que para a mulher são as atribuições domésticas. Os estudos 

que abordam as discussões envolvendo as relações de gênero é um tema pouco estudado.   

O termo gênero compreendido como uma construção social, cultural e histórica sob uma 

perspectiva da diferença sexual entre homem e mulher. O mesmo é visto como “um instrumento 

teórico que permite uma abordagem empírica e analítica das relações sociais”, Carloto (2001). 
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Para esta autora há dois gêneros o masculino e o feminino e é a partir deles que são 

estabelecidas as relações. Da mesma forma, Scott salienta o quanto o gênero é uma construção 

histórica e necessita ser contextualizada (Scott, 1995). 

O gênero são representações sociais para o homem e a mulher, uma vez que o ser mulher está 

embutido de conceitos e pré-conceitos, que são naturalizados por meio de subordinação, 

exploração e domínio legitimado por razões biológicas e sociais propagando as desigualdades 

entre os sexos. As relações preestabelecidas entre os gêneros refletem concepções que homens e 

mulheres internalizam. Isso explica porque mulheres podem apresentar certas características do 

sexo feminino e vice-versa. Esse é um processo de construção de identidade que não ocorre 

sempre de forma tranqüila e suave, há impasses, resistências e conflitos principalmente quando 

o masculino e feminino não são apenas diferentes, mas por possuírem uma hierarquia em que 

ocorre nitidamente a percepção de poderio e superioridade do sexo masculino.  

As desigualdades entre os sexos são percebidas ao entender que o sexo biológico como natural, 

e o sexo social aquele que é construído ao longo do tempo, a questão do ser mulher ou homem 

trata de uma construção social, as relações acabam por influenciar e determinar nesse processo 

de construção (vide Zanotta, 1998). Quanto ao termo gênero a compreensão é de que se trata da 

representação de pertencer a uma classe, uma categoria, um grupo. Então podemos dizer que a 

construção do gênero é sociocultural, e que tais posturas trazem em seu enredo a identificação 

do ser sendo masculino ou feminino (Carloto, 2001). 

Então gênero é pertencer a uma classe, categoria, grupo entre outros, e não pode ser entendido 

com sinônimo de mulher porque serve para distinguir ambos os sexos. Além disto, como 

salienta Zanotta (2000), como conceito presente no campo político, o conceito de gênero se 

torna mais flutuante. 

Inicialmente se usavam os termos estudos da mulher, ou história das mulheres.  Com o passar 

do tempo a história das mulheres dá lugar á história das relações de gênero, justamente porque a 

mulher não pode ser entendida fora da perspectiva relacional e comparativa. Nessa perspectiva o 

termo gênero é compreendido como “uma noção relacional, uma maneira de referir-se à 

organização social das relações sociais fundadas sobre as diferenças entre os sexos e um 

primeiro modo de dar significado às relações de poder” (Diniz e Vasconcelos, 2004). As autoras 

distinguem os conceitos feminino/masculino e mulher/homem, não se nasce mulher ou homem, 

o sujeito torna-se mulher/homem por meio da construção social. Os seres biológicos são macho 

e fêmea, masculino/feminino, o gênero trata dos seres sociais, culturais e históricos. 

 

Gênero e Profissão 
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Quando o assunto é profissão e gênero o espaço social ocupado implica diretamente com a 

atividade de trabalho para a classe feminina a produção da existência é diferente do masculino. 

Esses espaços são compostos de duas esferas, a de sobrevivência (doméstica) e a de 

transcendência (pública), onde a primeira é destinada ao sexo feminino e a segunda ao 

masculino, cabe deixar claro que as duas situações retratam duas faces da mesma realidade 
única e indivisível Carloto (2001). Essa divisão é um assunto bastante complexo ao tratar 

trabalho e profissão. As práticas sociais que são vivenciadas na sociedade ainda no seio familiar 

são refletidas no trabalho, logo as desigualdades de gênero aparecem. 

De acordo com Bourdieu, (2005): 

 
O trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três instâncias 

principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, objetivamente orquestradas, tinham em 

comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes. É sem dúvida, à família que 

cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão masculina; é na família 

que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da representação 

legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. (pg.103) 

 
A família, a igreja e a escola constituem mecanismos de reprodução, manutenção e dominação 

de interesses diversos. Essas instituições colaboraram e ainda colaboram para manter o status-

quo de uma determinada sociedade. Analiticamente, a família e a igreja ainda são regidas por 

autoridades do sexo masculino, o chefe de família, o chefe religioso, na escola a figura do 

masculino se apresenta de forma simbólica, pois, apesar de ser o lugar da atuação das mulheres 

as mesmas são silenciadas. Essas três instituições possuem o poder de formar ou deformar os 

seres, aqueles que nascem iguais, são elas que os distinguem, dizendo quem faz o que, 

sobrepondo um em relação ao outro. Das três, é a família a primeira instituição a iniciar o 

processo, desde muito cedo o ser é instruído de acordo com seu sexo, determinando a trajetória 

de vida social do sujeito. 

Carloto, (2001) entende que a divisão sexual do trabalho está inserida na divisão sexual da 

sociedade com uma evidente articulação entre trabalho de produção e reprodução. A pessoa do 

sexo feminino pertence ao mundo doméstico, da casa, da maternidade, e suas extensões. Quanto 

ao ser do sexo masculino pertence o mundo do público e político. Caso a mulher adentre na 

esfera masculina ocupará um estado de subordinação, tendo que aceitar as regras apresentadas, 

por vezes, como naturais, mesmo não sendo. Em especial a divisão sexual do trabalho constitui 

uma temática bastante complexa, no sentido de buscarmos um aprofundamento que vai além 

dos espaços femininos ou masculinos de trabalho, passa pelo campo da formação que acaba 

também refletindo essa mesma desigualdade dos gêneros por acreditar que tal profissão é para 
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homens e tal para mulheres.  Ainda sobre a divisão sexual do trabalho Carloto, (2001) afirma 

que: 

 
A divisão sexual do trabalho assume formas conjunturais e históricas, constrói-se como 

prática social, ora conservando tradições que ordenam tarefas masculinas e tarefas 

femininas na indústria, ora criando modalidades da divisão sexual das tarefas. A 

subordinação de gênero, a assimetria nas relações de trabalho masculinas e femininas 

se manifesta não apenas na divisão de tarefas, mas nos critérios que definem a 

qualificação das tarefas, nos salários, na disciplina do trabalho (Carloto, 2001). 

 

As divisões das tarefas entre o sexo masculino e feminino ocorrem desde muito cedo, sendo 

distinguidas na família, é no convívio familiar que meninos e meninas vão aprendendo a ocupar 

um lugar preestabelecido pela sociedade, a menina sempre está atrelada a brincadeiras que 

envolvam as tarefas domésticas, brincar com bonecas, ou seja, sempre representando a questão 

do lar e da maternidade. Aos meninos geralmente brincam de consertar seus brinquedos sempre 

assumindo um papel de trabalhador. A referência idealizada de uma sociedade patriarcal é 

sempre o homem como provedor estando em condições de superioridade e dominação. O que 

causa as desigualdades na divisão do trabalho, é a desvalorização de tarefas realizadas pelo sexo 

feminino, geralmente tarefas domésticas sem remuneração. Cabe ressaltar aqui que mesmo as 

tarefas remuneradas praticadas por mulheres também são desvalorizadas apresentando 

diferenças de remuneração (vide Louro, 2004).  

Bourdieu (2005) retrata essa questão ao dizer que: 

           
(...) as mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas por homens, 

ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis, quando são realizadas por mulheres, 

como nos faz lembrar a diferença entre um cozinheiro e uma cozinheira, entre o 

costureiro e a costureira; basta que os homens assumam tarefas reputadas femininas e 

as realizem fora da esfera privada para que elas se vejam com isso enobrecidas e 

transfiguradas.(...) (pg.75) 

 

Bourdieu, (2005) trata da desvalorização das tarefas realizadas pelas mulheres por serem tarefas 

reservadas ao privado, ao lar, já para os homens as mesmas tarefas são valorizadas por 

ocuparem o espaço publico e também sua relação com a remuneração. A entrada da mulher no 

mercado de trabalho apresenta condições de precariedade e subordinação compelindo suas 

atividades laborais a um lugar de inferioridade. Exemplo disso são os salários inferiores aos dos 
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homens, os tratamentos de hostilidade e discriminação com julgamentos de valores sobre 

determinadas profissões.  

O magistério constitui um exemplo bastante pertinente neste caso, analisando o quadro histórico 

dos professores percebemos que no inicio da organização do ensino no Brasil a maioria dos 

professores eram do sexo masculino, o que sempre foi muito valorizado. Com a crescente 

entrada das mulheres no magistério é perceptível a desvalorização do mesmo. Essa 

diferenciação é observada claramente, pois, o quadro docente para as series iniciais é na sua 

maioria formado de pessoas do sexo feminino. Encontramos alguns do sexo masculino no 

segundo segmento do ensino fundamental, e no ensino médio já no ensino superior os homens 

são maioria. Essa divisão retrata também a desigualdade de gêneros, por entender que ser 

professora tem relação com o ser mãe, reservando então este espaço para a mulher.  

 
As relações de gênero e o capitalismo 

Na Idade Moderna no século XVI e XVIII, ocorreu o alargamento do trabalho e as mulheres de 

forma geral já tinham tarefas fora da esfera doméstica, trabalhavam no comércio, como amas, 

lavadeiras, no setor têxtil entre outros. A migração deu-se nessa época, a chegada de mulheres 

oriundas do campo resulta no surgimento do proletariado feminino, mas, esse foi um processo 

de muita resistência por parte dos empregadores estabelecendo o preconceito contra as mulheres 

trabalhadoras. Reforçando com isso o lugar reservado a mulher o “lar doce lar”. O que levou 

tais mulheres a trabalhar nas chamadas “casas de famílias” (NOGUEIRA, 2004). 

Bourdieu (2005) afirma que a: “(...) definição pré-capitalista do “trabalho” como exercício de 

uma função social que se pode dizer “total”, ou indiferenciada, e que engloba atividades que 

nossas sociedades considerariam como não produtivas, porque desprovidas de sanção monetária 

(...)”(pg.61). 

 Para ele, a definição pré-capitalista consiste na divisão do trabalho como função social 

exercidas por homens e mulheres. Essas funções quando não remuneradas são desvalorizadas e 

para uma sociedade com modelo capitalista são consideradas improdutivas, ou reprodutivas.  

A indústria capitalista abre espaço para a mulher trabalhar, mas, sua estrutura fabril apresenta 

características mecanizadas com atos técnicos. Com o uso das maquinas imperava o tecnicismo 

o uso da força já não era tão necessário, bastava apenas alguns comandos e pronto. Isso 

favorecia a mulher, considerada como sexo frágil, não era necessário a força muscular, podendo 

a mulher exercer as funções sem nenhum “problema”.  
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A força de trabalho feminina era alvo de bastante interesse para o empregador, pois os baixos 

salários pagos as mulheres propiciava a acumulação do capital. A mulher deixa se submeter ao 

marido economicamente, e passa a submeter-se as “ordens” do capital. 

De acordo com Nogueira (2004, p.13), se “(...) por um lado o ingresso do trabalho feminino no 

espaço produtivo foi uma conquista da mulher, por outro lado permitiu que o capitalismo 

ampliasse a exploração da força de trabalho, intensificando-a através do universo do trabalho 

feminino.”    

As relações de produção capitalistas agem produzindo e reproduzindo desigualdades, inclusive 

nas relações de gênero, apropriando da divisão social existente entre homem e mulher para sua 

promoção, manutenção e reprodução.  

O século XIX foi marcado pela transformação no mundo do trabalho em especial no trabalho 

feminino. O que ocorre na história do trabalho feminino é a exploração de classe, o domínio do 

masculino em relação ao feminino, e a questão da emancipação feminina no setor produtivo e 

reprodutivo.  

Atualmente o acentuado crescimento do trabalho feminino tem sido chamado de feminização do 

trabalho. O crescimento do número de mulheres no mercado de trabalho tem sido visto como 

um avanço bastante significativo, mas, a questão do salário ainda é bastante insatisfatória 

apresentando desigualdades entre o valor pago aos homens em relação ás mulheres. O tempo da 

jornada de trabalho apresenta distinções para ambos os sexos, quanto menor o tempo de 

trabalho maior é a presença feminina, que geralmente tem menor remuneração. Esses 

mecanismos acarretam na precarização do trabalho atingindo em maior escala as mulheres. 

Percebemos que a divisão sexual do trabalho reserva para a mulher o espaço do trabalho 

“precário”.   

Cabe ressaltar que as relações reprodutivas, aquelas que ocorrem na esfera doméstica são tão 

importantes quanto ás relações de produção, uma vez que, são nas relações reprodutivas que se 

dão as primeiras formas de divisão social do trabalho. Quanto ao modelo de produção capitalista 

sua posição é de oposição ao processo de emancipação feminina, pois seu interesse é manter as 

desigualdades entre os gêneros nutrindo sua lógica de exploração e subordinação. 

 
Magistério e feminização 

O magistério vivenciou e vem vivenciando transformações advindas do meio econômico, 

político e cultural. O ensino escolar é uma forma dominante de socialização e de formação nas 

sociedades modernas, o que caracteriza o professor (a) como peça fundamental nesse processo. 
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Em 2006, 77% dos profissionais de ensino no Brasil, eram do sexo feminino dado esse que 

confirma a percepção empírica que esse é um mercado para mulheres (Gatti e Barreto, 2009). 

De acordo com estudos de Gatti e Barreto (2009) 75,4% dos estudantes que postulam a 

docência são mulheres ocasionando a feminização do magistério. O processo que resultou nesse 

movimento começou no final do século XIX com as escolas normais possibilitando a entrada 

das mulheres para o magistério das primeiras letras. 

A escolarização de nível médio para as mulheres ocorreu por causa da expansão dos cursos de 

formação para o magistério, pois se entendia que a docência era uma extensão do lar e das 

atividades maternas com isso percebe-se a mulher como alguém com vocação para o exercício 

da docência, naturalizando essa “escolha”. A entrada da mulher no magistério representou 

também sua entrada no mundo do trabalho, do lar para a sala de aula, surge uma forma de 

carreira profissional para a mulher e a possibilidade emancipação social.  

A entrada da mulher no magistério apresentou uma forma desigual de organização em relação 

ao gênero. As mulheres atuavam nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação 

infantil, enquanto os homens atuavam em cargos de supervisão e direção. Com o crescimento 

do curso ginasial, a expansão da escola de primeiro grau, gerou as demandas de docentes 

formados com licenciatura especifica como matemática, português, biologia, física, química, 

história e geografia, nesse seguimento o processo de feminização ocorreu posteriormente ao das 

séries iniciais (Gatti e Barreto, 2009).          

Os estudos de Gatti e Barreto (2009) mostram que 92,5% dos estudantes do curso de Pedagogia 

são mulheres, isso implica na feminização das series iniciais do ensino fundamental. Quanto aos 

estudantes de disciplinas específicas as autoras afirmam que: 

 
(...) nesse segmento da docência – o do professor especialista- os homens ainda 

mantêm uma presença significativa, chegando a constituir quase a metade dos 

estudantes em vários cursos e representando mais de 70% dos alunos de física (pg. 

163). 

     

 A feminização do magistério como um processo de formação e atuação de mulheres como 

professoras nos diversos segmentos de ensino vem demonstrando uma diferença de gênero 

quanto a sua posição na docência, a mulher com seu estigma de vocação para o exercício do 

mesmo ainda relega a mulher o lugar de cordialidade e fragilidade. Os cursos ditos para 

homens, que envolvem as ciências exatas como física, química, matemática apresentam ainda 

um percentual elevado de homens, principalmente o curso de física.  
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Os cursos de licenciatura em química, física e matemática são cursos geralmente compostos por 

homens em sua maioria, mas, ao longo do tempo vem ocorrendo a transformação dos “cursos de 

homens” com a crescente entrada da mulher nos respectivos cursos de licenciatura. Esse 

movimento tem sido historicamente tratado pelo fenômeno da feminização do magistério que 

teve início no século XIX permitindo as mulheres de atuarem nas primeiras letras do magistério 

(Nogueira, 2004). Esse movimento foi crescendo cada vez mais ao longo dos anos acarretando 

num percentual bastante significativo das mulheres na profissão docente.  

As disciplinas de matemática, química, física entre outras ainda permaneciam com um campo 

de atuação prioritariamente masculino, mas com a ascensão das mulheres no papel de docente o 

processo de feminização também chegou e vem chegando gradualmente a estes cursos. Em 

2005 o percentual de universitários pertencentes aos cursos de matemática, química e física, no 

Brasil apresentavam-se da seguinte forma: Matemática 45,5% homens- 54% mulheres; Química 

45,6% homens- 54,4% mulheres; Física 71% homens- 28,7 mulheres, esses dados nos revelam o 

processo de feminização que estes cursos vêm enfrentando mesmo que de forma lenta, 

observamos que no curso de física ainda encontra-se reduto masculino, mas que por outro lado 

há a presença feminina (Gatti e Barreto, 2009).   

                  
 

Um estudo empírico em uma universidade brasileira 

Os cursos de ciências exatas historicamente foram redutos de pessoas do gênero masculino, 

sendo facultado ás mulheres atuar nas ciências humanas. Esse pensamento foi difundido durante 

muito tempo no seio da sociedade, pois se acreditava que mulheres não estavam aptas a exercer 

 Tabela 1: Universitários nos cursos de exatas em 2005 por sexo em percentagem 

 Fonte: Gatti e  Barreto, 2009 
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profissões precisas de exatidão ou cálculos, uma vez que  essas seriam habilidades de homens. 

As distinções de gênero direcionaram e influenciaram as profissões de homens e mulheres 

pautados nas primeiras distinções geralmente constituídas socialmente ainda nas relações 

familiares. 

Atualmente vem ocorrendo significativas modificações quanto á escolha das profissões por 

mulheres. Determinados cursos de licenciatura como os de química, física e matemática, antes 

reduto de homens tem apresentado essa mudança, assunto que trataremos no próximo tópico.         

O curso de Licenciatura em Matemática analisado para essa pesquisa26 é formado por nove 

turmas, do primeiro período ao nono. As tabelas abaixo ilustram o percentual de alunos(as) de 

cada período. 

      
Tabela 2 – Número e Porcentagem de alunos (as) matriculados no curso de Licenciatura em 

Matemática no segundo semestre de 2010, segundo o sexo.     

Períodos Masculino Feminino Total 
 Nº % Nº % Nº % 
1º Período 27 66 14 34,0 41 100,0 
2º Período 22 56,5 17 43,5 39 100,0 
3º Período 15 60,0 10 40,0 25 100,0 
4º Período 16 64,0 9 36,0 25 100,0 
5º Período 9 60,0 6 40,0 15 100,0 
6º Período 19 70,4 8 29,6 27 100,0 
7º Período 2 33,4 4 66,6 6 100,0 
8º Período 17 68,0 8 32,0 25 100,0 
9º Período 12 50,0 12 50,0 24 100,0 
Total 139 61,0 89 39,0 228 100,0 
Tabela elaborada pelas autoras 
 
A tabela 2 demonstra que o curso de licenciatura de matemática possui 228 alunos matriculados 

distribuídos por nove períodos. Desse total, 139, ou 61% pertencem ao sexo masculino e 89, ou 

39%, pertencem ao sexo feminino.  Observamos, portanto, que os homens continuam a ser 

maioria nos Curso de Licenciatura em Matemática. A única exceção é o 7º período no qual o 

número de mulheres é o dobro do de homens. 

                                                      
26 Trata-se da pesquisa: Diferença e Desigualdade no Trabalho Docente: Uma análise da interferência dos 
fatores raça, cor, origem regional, gênero, geração e classe social no trabalho dos profissionais da 
educação.  Desenvolvida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no período de 2009 a 2012, 
coordenada por Miriam de Oliveira Santos e com recursos do CNPq.  As tabelas e gráficos aqui 
apresentados foram elaboradas pelas autoras com os dados obtidos na pesquisa. 
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Tradicionalmente os docentes dos cursos de licenciatura em matemática eram em sua maioria 

do sexo masculino e quando havia mulheres o número era muito insignificante. O curso 

analisado vem apresentando uma transformação histórica na composição do corpo docente, uma 

vez que, está ocorrendo um crescimento de mulheres que atuam no curso. Os números ainda são 

tímidos, no entanto, retratam um avanço quanto as questões de gênero. 

A tabela 3 ilustra o quantitativo de professores e professoras que compõem o curso de 

licenciatura em matemática. 

 
Tabela 3 – Número e Porcentagem dos Docentes que atuam no curso de Licenciatura em 

Matemática  no segundo semestre de 2010 segundo o sexo.  

Masculino 
 

Feminino Total   

Nº % Nº % Nº % 

14 66,67 7 33,33 21 100,0 

Tabela elaborada pelas autoras 
 
 

O curso de licenciatura em matemática possui 21 professores que lecionam em nove turmas. Os 

dados nos revelam um número de 7 professoras atuando no curso em relação ao número total. 

As professoras representam cerca de, 33% dos professores e mesmo tendo o dobro de homens 

atuando no curso, observamos um número de mulheres significativo para uma profissão 

historicamente considerada masculina. 

Diante deste contexto perguntamos aos alunos e alunas sobre como é ter aulas com professores 

e professoras e quais as suas impressões e percepções a respeito de seus professores serem 

homens ou mulheres e se há diferenças no tratamento com os mesmos. 

Todos os alunos e alunas entrevistados percebem possuir mais professores do que professoras, 

com exceção do primeiro período que tem apenas um professor. Observamos de início certa 

inibição por parte dos alunos e alunas em relatar como se davam as relações. Alguns 

depoimentos deixaram nas entrelinhas informações preciosas que nos fazem refletir acerca das 

diferenças de tratamentos entre homens e mulheres. Os depoimentos revelam que: 

 
“(...) professoras são mais maleáveis que os professores (...) é que as mulheres possuem 

mais sensibilidade...” (aluna do 5º período). 
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“(...) a mulher é mais flexível mais companheira (...)” (aluna do 6º período).  

 

“(...) a mulher tem uma visão diferente do homem e a troca é sempre boa (...)” (aluno 

do 5º período).  

 
O que aparece em todos os depoimentos é o destaque ao fato que a professora ocupa o lugar de 

quem é amável, flexível, sensível, maleável, companheira e delicada, o que nos faz pensar e 

repensar que esse é o lugar do materno. Ainda permanece entre alunas e alunos a figura da 

mulher como alguém que protege, cercada de vocações e aptidões que legitimam exercer a 

profissão docente.   

Uma das alunas entrevistadas afirmou que:  

 
“Os professores impõem mais respeito, eles possuem uma postura diferente”. (aluna do 

5º período). 

 

O que a aluna chama de “postura diferente” implica nas diferenças socialmente estabelecidas 

entre os sexos, comportamentos produzidos e inculcados nas pessoas de sexo masculino e 

feminino. São essas distinções que determinam os sujeitos como homens ou mulheres e isso está 

diretamente relacionado com sua vida, inclusive sua profissão. O depoimento da aluna 

demonstra indicativos que postulam as diferenças existentes entre professores e professoras, 

pois as diferenças ocorrem por meio de gestos, olhares, e posturas que podem passar 

despercebidos. Analisando o referido depoimento percebemos que o “respeito” do qual a aluna 

fala representa a condição de superioridade que a figura masculina representa.  

De acordo com a tabela 2 apresentada anteriormente, percebemos que 39% de alunos 

matriculados no curso de licenciatura em matemática analisado por nós, são mulheres. Isso 

revela que o curso está sofrendo uma modificação na sua identidade de gênero.   

Os depoimentos de alunas e alunos retratam as percepções que os mesmos possuem em relação 

á entrada de mulheres no curso de licenciatura em matemática, além de mostrar como ocorre o 

relacionamento entre ambos. 

As entrevistas realizadas durante este estudo revelam uma gama de informações que nos 

possibilita entender e compreender as relações de homens e mulheres no espaço acadêmico ou 

profissional, mesmo que os alunos e alunas estejam em processo de formação. 
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Todos os alunos que entrevistamos relataram vivências positivas com seus professores de 

matemática do ensino médio que, em sua maioria, eram homens e serviram como referência 

quando da opção pela graduação de licenciatura em matemática.  

 

Considerações finais  

Durante a pesquisa ouvimos muitas histórias que foram e são produções determinadas pelo meio 

social do sujeito. Contextualizar as formas que as relações de gênero ocorrem entre alunos, 

alunas, professores, professoras e a comunidade acadêmica em específico o curso de 

licenciatura em matemática apresentaram dados importantes que expressam a existência das 

diferenças reforçando-as em alguns momentos.   

Os caminhos percorridos por esta pesquisa possibilitaram refletir que o “fenômeno da 

feminização do magistério” ocorre de forma gradual nas áreas de ciências exatas ou naturais. No 

curso de licenciatura em matemática que anteriormente era bastante masculino, vem 

apresentando o crescimento do público feminino. O ingresso tardio das mulheres em profissões 

de ciências exatas se deve ao fato de se acreditar que o homem possuía aptidões “naturais” que 

o aproximava da matemática e de muitas outras profissões. Essa divisão determinou durante 

séculos os lugares que cada sexo deveriam ocupar na organização social. A mulher entendida 

como um ser delicado e frágil, e por isso hábil com as ciências humanas. Essas distinções são 

muito bem apresentadas nas falas e depoimentos dos alunos entrevistados, e nas percepções que 

observamos quanto a forma que os mesmos se relacionam, geralmente os homens são bem 

falantes com posturas de firmeza em suas afirmações e opiniões, já as mulheres são tímidas com 

exceções de poucas. Esse fato corrobora com a idéia de que o homem é instruído para atuar na 

esfera pública, enquanto o privado está reservado para a mulher.  

Em relação as políticas públicas podemos afirmar que com exceção de alguns poucos programas 

e editais exclusivos para mulheres lançados pelo CNPq e pela CAPES o governo brasileiro não 

reconhece o desequilíbrio de gênero existente entre docentes do ensino superior e que não há 

uma política sistemática visando alterar a situação atual. 
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10.4.2. 

Título: 

Desafios do trabalho docente nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia 

brasileiros 

Autor/a (es/as):  

Souza, José dos Santos [UFRRJ/Brasil] 

Resumo: 

Este trabalho é, na realidade, um recorte do Relatório de Pesquisa intitulado “Trabalho, Juventude e 

Qualificação Profissional: a pedagogia política dos programas governamentais de inclusão de 

jovens”, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisas sobre Trabalho, Política e Sociedade 

(GTPS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nele abordamos as mudanças recentes que 

determinaram a condição precária do trabalho educativo dos docentes da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica brasileira. Nosso propósito é descrever as condições de 

trabalho e os desafios profissionais que estes docentes enfrentam; apontar as razões que determinam 

a aceitação destas condições por parte deles e refletir sobre o papel deste trabalho docente e destas 

instituições na divisão do trabalho educacional no ensino superior brasileiro na atualidade. Nossa 

expectativa é explicitar que as mudanças vividas no desenvolvimento profissional desses docentes 

constituem a precarização de sua atividade profissional. 
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A Rede Federal de Educação Profissional, Científica eTecnológica 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológicabrasileira tem suas origens 

no início do século passado, em 1909, quando foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e 

Artífices que, décadas depois, vieram a se transformar em Escolas Técnicas Federais, Escolas 

Agrotécnicas Federais e Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFET). 

Estas instituições foram criadas para atender os filhos dos trabalhadores pobres, mas o processo 

de inserção cada vez mais intensa de ciência e tecnologia no trabalho e na produção determinou-

lhes transformações significativas, atribuindo-lhes função social bastante complexa. Ao mesmo 

tempo em que determinaram a expansão do número de unidades educativas, a diversificação de 

cursos, a extensão de seus níveis e modalidades de ensino, essas transformações também 

distanciaram as unidades educativas desta Rede de ensino de seu público-alvo original, na 

medida em que se tornou formadora da elite da classe trabalhadora para atender à demanda 

empresarial. Não obstante, o processo de desenvolvimento quantitativo e qualitativo desta Rede 

lhe conferiu o status de a mais importante rede de ensino técnico e tecnológico do país, com 

abrangência nacional, na cidade e no campo, possuidora de invejável infraestrutura física e 

corpo docente e técnico administrativo altamente qualificado. 

Hoje, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (doravante 

denominada “Rede Federal”) se constituide mais de 200 unidades educativas espalhadas por 

todo território brasileiro, distribuídas em quatro categorias: a) os campi dos 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; b) os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(o CEFET/RJ e o CEFET/MG); c) a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; d) as Escolas 

Técnicas ou Colégios Técnicos vinculados às universidades federais. Dentre estas categorias, 

definitivamente, os campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologiasão 

referência da reforma da educação profissional brasileira. Trata-se de instituições acreditadoras 

e certificadoras de competências profissionais, com autonomia para criar e extinguir cursos e 

para registrar diplomas, que têm sido acionadas pelo governo federal para ser centros de 

referência de formação do trabalhador de novo tipo no País. 

As instituições da Rede Federal possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, exceto as 

Escolas Técnicas ou Colégios Técnicos vinculados às universidades federais – um número 

bastante reduzido. Os Institutos Federais foram equiparados às universidades federais para 

efeito de regulação, avaliação e supervisão institucional e de cursos de educação superior. Com 

esse status, possuem autonomia para criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas. 

Além disso, também exercem o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de 
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competências profissionais. A UTFPR configura-se como universidade especializada, enquanto 

as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, embora consideradas unidades da 

Rede Federal, são estabelecimentos de ensino pertencentes à estrutura organizacional das 

universidades federais que, segundo a Lei, devem se dedicar precipuamente à oferta de 

formação profissional técnica de nível médio, em suas respectivas áreas de atuação. 

Os 38 Institutos Federais criados pela Lei Nº 11.892/2008, de fato, constituem a marca principal 

da reforma administrativa e políticopedagógica do governosobre a educação profissional e o 

trabalho educativo empreendido pela Rede Federal. Os demais tipos de instituições 

componentes dessa Rede podem ser considerados excepcionais, não somente pelo aspecto 

quantitativo, como também pelo aspecto qualitativo delineado pelas ações e formulações 

governamentais desencadeadas para a formação do trabalhador de novo tipo. Por esta razão, 

sem descartar a importância do conjunto de instituições excepcionais, neste trabalho, 

priorizaremos a caracterização dos Institutos Federais como a marca principal da Rede Federal. 

Conforme definição da própria Lei(BRASIL, 2008, art. 2º),  

Art. 2o  Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, 

nos termos desta Lei. 

 

Conforme previsto na Lei (BRASIL, 2008, art. 6º), percebe-se um extenso cardápio de 

atribuições aferidas aos Institutos Federais, dentre as quais destacamos algumasque 

consideramos principais. A primeira delas é a atribuição de ofertar Educação Profissional e 

Tecnológica em todos os seus níveis e modalidades de ensino. Isto significa atuar na Educação 

Básica e na Educação Superior. Na educação básica, oferecendo Educação Profissional 

articulada ao Ensino Fundamental e Médio. Quando articulada ao Ensino Fundamental, esta 

oferta consiste em programas de formação profissional inicial e continuada, de modo 

concomitante ou subsequente ao Ensino Fundamental, com objetivo de gerar trabalho e renda. 

Quando articulada aoEnsino Médio, esta oferta consiste emEnsino Técnico, preferencialmente 

de modo integrado, embora também possa ser de modo concomitante ou mesmo subsequente à 

formação geral de nível médio, neste último caso, nada impede que possa se dar como formação 

continuada para profissionais com nível médio de escolaridade concluída. Nestes dois campos 

de atuação dos Institutos Federais na educação básica, a oferta deve se dar tanto na modalidade 

de Ensino Regular como na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. No Ensino Superior 

esta oferta de educação profissional e tecnológica pode se dar em três níveis: na graduação 
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(superior de tecnologia, bacharelado ou licenciatura); na pós-graduação lato sensuou 

aperfeiçoamento profissional; pós-graduação stricto sensu(mestrado e doutorado). É atribuição 

dos Institutos Federais, também, zelar pelapromoção da integração entre Educação Básica e 

Educação Profissional e sua verticalização à Educação Superior. 

Além desse vasto campo de atuação na área de ensino, a Lei Nº 11.892/2008prevê que os 

Institutos Federais também devem gerar e adaptar soluções técnicas e tecnológicas por meio de 

pesquisa aplicada. A esse respeito, destacamoscomo a Lei é clara ao prescrever a vocação 

científica destes institutos, circunscrevendo-a nos limites da pesquisa aplicada, da investigação 

empírica, o que nos leva a supor que neles não haverá lugar para a pesquisa básica ou para a 

investigação teórica ou pelo menos seja isto o esperado. Impressiona como o caráter interessado 

do trabalho pedagógico e científico destas instituições de ensino já está delineado no próprio 

dispositivo legal que as criou.Essa vocação se confirma quando a mesma Lei estabelece,ainda 

como atribuição dos Institutos Federais,a tarefa de consolidar e fortalecer arranjos produtivos 

locais, com suposta sustentabilidade, justificada pela promoção da preservação ambiental. Estes 

elementos podem ser percebidos na citação a seguir: 

Art. 6o  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

[...] 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 

atuação do Instituto Federal; 

[...] 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 2008, Art. 6º). 

 

Outra atribuição dos Institutos Federais que merece destaque é a de apoiar, por meio de 

“capacitação” de docentes, o ensino de ciências e matemática nas instituições públicas de 

ensino. Este apoio poderia se dar tanto pela oferta de cursos de licenciatura ou pós-graduação 

lato sensu, como pela oferta de programas de capacitação de professores – como se eles, de 

antemão, fossem incapazes. A ideia é de transformar os Institutos Federais em “centros de 

referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, 
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oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de 

ensino” (BRASIL, 2008, Art. 6º, inciso VI). O que suscita dúvidas é: como essas instituições 

federais, despossuídas de acúmulo de experiência e de reflexões sobre a formação para o 

trabalho docente, poderão vir a se tornar centros de excelência no campo da formação e 

qualificação de professores, a ponto de “capacitar” professores da educação básica? Será que a 

forma mais produtiva de estabelecer relação entre os Institutos Federais e as escolas públicas 

deve ser assim tão verticalizada? Deve-se considerar que as instituições federais de ensino que 

vieram a se aglutinar para dar origem aos diversos Institutos Federais espalhados pelo país, 

desde suas origens, sempre estiveram muito distantes da realidade das escolas públicas e de seu 

público-alvo. Da mesma forma, também é notório seu distanciamento dos problemas e 

demandas sociais e econômicas das localidades onde estão inseridas. Será que este 

distanciamento não seria empecilho para que os Institutos Federais venham a assimilar as 

expectativas e necessidades dos docentes que atuam nas escolas públicas? Enfim, tanto no que 

concerne ao papel social e econômico, quanto ao papel político pedagógico atribuído aos 

Institutos Federais, é perceptível certa pretensão, o que nos leva a duvidar do êxito desses 

propósitos prescritos na Lei. 

De acordo com a Lei Federal nº 11.892/2008, os objetivos dos Institutos Federais são: a) 

ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, paraos concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos; b) ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, oaperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 

níveis de escolaridade, nas áreas daeducação profissional e tecnológica; c) realizar pesquisas 

aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,estendendo seus 

benefícios à comunidade; d) desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional etecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção,desenvolvimento e difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos; e) estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 

trabalho e renda e à emancipação docidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; e f) ministrar cursos superiores de tecnologia, licenciaturas, 

bacharelados e engenharias; g) ministrar cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu de 

mestrado e doutorado, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação deprofessores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e 

para a educação profissional (Cf.: BRASIL, 2008, Art. 7º). 

Para dar conta deste vasto campo de atuação profissional, os docentes das antigas instituições 

que deram origem aos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia foram conduzidos 

da categoria de docentes de ensino médio para a categoria de “docentes de educação básica, 
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técnica e tecnológica”, sendo obrigados a atuar em praticamente todos os níveis e modalidades 

de ensino possíveis no Brasil: ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino 

superior de graduação e de pós-graduação. Como se não bastasse, além da modalidade de ensino 

regular, estes profissionais ainda têm de atuar em diversas outras modalidades, tais como: 

programas de formação inicial e continuada dos mais variados tipos; educação para pessoas 

jovens e adultas; educação à distância; extensão rural etc. Definitivamente, esta nova realidade, 

ao mesmo tempo em que conferiu status diferenciado para estes docentes – uma vez que passam 

a atuar inclusive no ensino superior –, também lhes impôs uma rotina laboral pragmática, 

polivalente, competitiva, precipuamente condicionada pelas demandas imediatas do mercado. 

Além disso, estes profissionais também devem desenvolver atividades de pesquisa científica de 

natureza aplicada, o que implica submeter-se à lógica competitiva das agências de fomento e 

aos critérios quantitativos de avaliação do desempenho acadêmico dos órgãos governamentais. 

Tudo isto somado a uma rotina de trabalho que condensa atividades de ensino de diferentes 

níveis e modalidades e um cotidiano escolar marcado pela fragilidade dos fóruns coletivos 

institucionais de tomada de decisão, indispensáveis uma gestão democrática e transparente. 

Assim, com uma rotina de trabalho muito mais precarizada que a dos docentes das 

universidades federais, por exemplo, os docentes da Rede Federal são levados a concorrer com 

eles em “pé de igualdade”. Este clima competitivo e desigual corrompe a ideia própria de 

universidade e impõe ao ambiente dos Institutos Federais um cotidiano marcado pelo 

pragmatismo e pela visão imediata, carente de reflexões mais profundas, capazes de subsidiar 

uma crítica mais qualificada sobre a realidade vivida. Desse modo, os docentes dos Institutos 

Federais veem-se cada vez mais distantes da possibilidade de refletirem sobre sua própria 

prática docente. São estas mudanças que determinaram uma rotina laboral flexibilizada, 

intensificada e desgastante, o que a caracterizacomo trabalho precário. 

 

Precarização do Trabalho Docente na Rede Federal 

Tomamos como referência o conceito de precarização do trabalho para a análise das 

transformações sofridas na rede de ensino investigada e suas implicações no trabalho educativo 

de seus docentes. Neste sentido, baseando-nos na obra de Mészáros (2002), Antunes (2000), 

Alves (2000) e Sennett (2004), buscamos refletir sobre o que determinou a configuração atual 

do trabalho educativo exercido pelos docentes da Rede Federal e sobre quais aspectos 

identificam este exercício profissional como expressão da precariedade do trabalho.  

A partir do processo de reestruturação produtiva desencadeado em função da crise de 

acumulação de capital vivenciada em todo o mundo (ANTUNES, 2000), o empresariado e o 

Estado brasileiro passaram a empreender esforços para reconfigurar a formação para o trabalho 
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no Brasil. A preocupação era redimensionar o sistema educacional brasileiro para atender de 

modo mais imediato às demandas de produtividade e de competitividade das empresas 

instaladas no país. Isto implicava promover uma reforma na educação básica, na educação 

superior e na educação profissional brasileira, com vistas à formação de um trabalhador de novo 

tipo, mais adaptado às demandas do mercado. Era iminente a necessidade de formar um 

trabalhador de novo tipo, mais conformado a um regime de acumulação pautado na produção 

enxuta e flexível, combinada com desemprego estrutural e precariedade do trabalho (MACEDO, 

2011). 

A reforma educativa promovida para atender ao novo paradigma de formação do trabalhador 

brasileiro ganha contornos mais nítidos a partir dos anos 1990. Trata-se de um conjunto de 

mudanças no planejamento e gestão educacional enos processos pedagógicos que se estenderam 

desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo Lula da Silva, até ao atual 

governo Dilma Rousseff. Este processo atinge de modo contundente o trabalho educativo da 

Rede Federal, atribuindo-lhe funções cada vez mais diversas, voltadas para qualificar 

profissionais para diversos setores da economia brasileira, mas também para realizar pesquisa e 

desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com o setor produtivo, para 

atender aos interesses deste último. Isto conferiu caráter mais “interessado” à sua prática 

educativa, em busca do atendimento de forma mais imediataàs demandas de produtividade e 

competitividade das empresas. Para este fim, as unidades educativas da Rede Federal passaram 

a vivenciar aampliação de sua infraestrutura física, laboratórios, equipamentos, bibliotecas, salas 

de aula, parques desportivos e até unidades de produção.Além disto, durante o governo Lula da 

Silva, essa Rede sofreu uma das mais contundentes reformas, com significativa expansão no 

número de unidades educativas e reorganização administrativa e pedagógica. 

Se antes estes docentes tinham como campo de atuação, em sua maioria, a formação geral ou a 

formação técnico de nível ensino médio na modalidade de ensino regular, hoje, por conta das 

demandas do mundo produtivo e das ações governamentais para atender tais demandas, veem-se 

frente ao desafio de atuar, para além de seu campo de atuação tradicional. Esta ampliação se deu 

em sentido vertical, ao serem conduzidos do status de “docentes da educação básica de nível 

médio” para o status de “docentes da educação básica, técnica e tecnológica”, passando a 

incorporar a incumbência de atuar no ensino superior. No sentido horizontal, esta ampliação se 

deu pela incorporação da Educação de Jovens e Adultos e da Educação a Distância na prática 

educativa das instituições da Rede Federal. Além disso, ampliaram-se os programas 

governamentais compulsoriamente implementados nas instituições da Rede Federal, como por 

exemplo, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).  Mas também poderíamos citar o Programa 
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Mulheres Mil, o programa Rede Certific, o Programa Brasil Profissionalizado e o programa 

Rede e-Tec Brasil, dentre outros. 

Os docentes da Rede Federal que, em sua maioria, sempre desenvolveram suas atividades de 

ensino em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, das quais 24 horas eram destinadas às 

atividades docentes de Ensino Regular de nível médio e as demais destinadas às 

atividadespedagógicas extraclasse e atividades administrativas.Hoje, além disso, ainda têm de 

atuar na Educação de Jovens e Adultos, na Educação a Distância, em programas específicos de 

formação inicial e continuada dos mais variados tipos. Como se não bastasse, precisam ainda 

concorrer em condições desiguais às verbas disponibilizadas para pesquisa científica pelas 

agências de fomento e, ainda, dar conta de articular seu trabalho educativo com iniciativas de 

geração de emprego e renda, desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, exaltando o 

empreendedorismo e o cooperativismo como alternativas para a empregabilidade e condição 

para o desenvolvimento local. 

Não obstante, esses profissionais apresentam relativa conformação a estas condições de 

trabalho. Não há notícias de nenhuma ação organizada de resistência às mudanças ocorridas. 

Aparentemente, a mudança de status de professor de ensino médio e professor de ensino 

superior em potencial foi um elemento significativo de conformação. Outro elemento 

significativo foi a mudança de status institucional que elevou centenas de instituições de ensino 

técnico de nível médio à condição de campus ou mesmo reitoria de algum Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Por fim, os ganhos materiais da categoria docente nos últimos 

anos praticamente equiparam os salários dos docentes da Rede Federal aos dos docentes das 

universidades federais e isto também contribui para a conformação destes docentes. 

As poucas manifestações de resistência perceptíveis se dão de forma fragmentada, atomizada, 

sem articulação coletiva. Muitas vezes essas resistências são expressas de modo desconexo, sem 

qualquer vinculação ao estágio atual do desenvolvimento do capital e suas demandas de 

formação de um trabalhador de novo tipo, combinado com a defesa de um Estado Mínimo, mais 

enxuto, racionalizado, com otimização de recursos humanos e materiais, pautado em critérios do 

livre mercado. 

 

Considerações Finais 

A precarização do trabalho muitas vezes é compreendida a partir de sua materialidade em forma 

de terceirização, de trabalho informal, de trabalho temporário, ou na forma daquelas atividades 

produtivas desenvolvidas em condições insalubres e/ou degradantes. Algumas vezes, estas 

características ocorrem de modo combinado, apresentando-se duas ou mais característica em 
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uma única realidade laboral. Outro aspecto que marca a compreensão da precarização do 

trabalho é o entendimento de que ela é um fenômeno decorrente do processo de reestruturação 

produtiva verificado no mundo capitalista a partir dos anos 1970, que se tornou mais evidente 

ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Entretanto, devemos considerar que a 

precarização do trabalho é uma característica imanente ao processo de desenvolvimento do 

modo capitalista de produção e reprodução social da vida material. A luta permanente pela 

ampliação das taxas de lucratividade do capital desencadeia a inserção cada vez mais intensa de 

ciência e tecnologia nos processos de trabalho e de produção, com vistas na ampliação das taxas 

de mais-valia relativa. A precarização do trabalho, portanto, não é uma característica que surge 

no estágio atual de desenvolvimento do capital. Na realidade, a ordem capitalista de produção e 

reprodução social da vida material sempre teve por característica tornar precária a vida dos 

trabalhadores e isto sempre se deu a partir das relações de trabalho e de produção. Justamente 

por isto, nem sempre a precarização do trabalho se dá pela ausência de contrato de trabalho ou 

pela flexibilização deste contrato. Existem situações em que a precarização do trabalho se dá em 

condições formais de trabalho. Nesse aspecto, a contribuição de Sennett (2004) é fundamental 

para compreendermos nos oferece os efeitos desorientadores do estágio atual do capitalismo. 

Este autor nos faz perceber quão precário é o mundo do trabalho em que prevalece a ideologia 

do “admirável mundo novo da reengenharia das corporações”, com riscos constantes, onde 

predomina o trabalho flexível, polivalente, desenvolvido em rede, a partir de equipes que 

trabalham juntas e se autocontrolam durante um curto espaço de tempo, onde impera o 

individualismo, a gana empreendedora, onde o que importa é cada um ser capaz de se reinventar 

a toda hora. Esta seria uma forma contemporânea da precarização do trabalho que tem sido 

muitas vezes desconsiderada. Na maioria das vezes, a precarização do trabalho é explicada 

apenas pela “desordem do trabalho” conforme foi caracterizada por Mattoso (1995). 

Quando se trata do trabalho docente, muitas vezes se pensa precário apenas aquele realizado em 

condições adversas. Entretanto, deve-se considerar que, algumas vezes, na atualidade, a 

precarização do trabalho se dá até mesmo em condições de contrato estável de trabalho, com 

disponibilidade de condições aceitáveis para sua realização, mas que se torna relativamente 

precário devido ao grau de captura da subjetividade operária pela lógica renovada da 

racionalidade/irracionalidade da produção capitalista, agora pautada nos princípios da produção 

enxuta. 

É nesse aspecto que a reengenharia institucional da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica brasileira que deu origem aos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, na medida em que traduz para a educação profissional os princípios norteadores 

da produção enxuta, em busca do aumento de produtividade e de competitividade das empresas 
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no mercado globalizado, também promove novas condições de captura da subjetividade docente 

que configuram a precarização do trabalho pedagógico nestes institutos.  
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10.4.3. 

Título: 

A formação para o trabalho docente na Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

Autor/a (es/as):  

Macedo, Jussara Marques de 27 [Agência Financiadora – FORD] 

Resumo: 

A educação superior a distância no Brasil foi possibilitada pela Lei 9.394/96 que, em seu artigo 80 

trata do incentivo do poder público a esta modalidade de ensino. A Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) foi viabilizada pelo Decreto 5.800/2006 e seu objetivo principal é unir educação presencial e 

educação a distância, garantindo desta forma a oferta e expansão da educação superior, por meio da 

participação das instituições públicas de educação superior em parceria com estados e municípios. O 

princípio da UAB é oferecer formação inicial para professores em efetivo exercício na educação 

básica pública que ainda não possuem graduação. Esta modalidade de educação a distância tem sido 

possível graças à parceria entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério das Comunicações 

(MC) e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) o que possibilita o acesso aos polos via Internet 

e maior conexão nacional entre as universidades e os municípios integrados à UAB. Nossa proposta é 

apresentar os diferentes cursos de formação do professor em nível superior a distância levando em 

consideração a contrarreforma do estado brasileiro a partir de 1995 e a contrarreforma da educação 

superior oriunda deste processo. 

 

A contrarreforma da educação superior brasileira posta em prática a partir dos anos de 1990, faz 

parte da política de racionalização dos gastos públicos sugeridos pelo neoliberalismo de 

Terceira Via e pelo modelo gerencial da administração pública que passou a vigorar no Brasil a 

partir da segunda metade dos anos de 1990, cujo formulador foi Bresser-Pereira (2008). Tal 

modelo se pauta pela ideia empresarial do mercado competitivo, onde a lógica da autonomia se 

mistura com a da participação, por se tratar de um Estado que funciona a partir da lógica do 

público não-estatal, que leva em consideração o espaço da democracia direta ou participativa 

aberta à participação dos cidadãos (BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999, p. 18). A reconfiguração 

gerencial da educação superior no Brasil se deu por intermédio do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. Neste Plano, 

[...] a educação superior deveria ser identificada como uma atividade pública não-

estatal, portanto, um serviço a ser prestado por instituições públicas e privadas, o que 

                                                      
27 Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF/Niterói – Rio de Janeiro/Brasil) e 
professora do Departamento de Administração Educacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 
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justificaria, segundo o governo, o financiamento público (direto ou indireto) para as 

instituições privadas e o financiamento privado para as púbicas; as instituições 

federais seriam transformadas em organizações sociais e o financiamento para as IES 

públicas seria efetivado a partir do estabelecimento de contratos de gestão. Embora o 

ministro Pereira não tenha conseguido transformar as universidades públicas em 

organizações sociais, conseguiu impor a mesma lógica daquelas organizações públicas 

de direito privado, por meio de procedimentos induzidos por sua proposta de reforma 

gerencial do Estado (MANCEBO, 2009, p. 18). 

 

A base para este discurso encontra-se no modelo de universidade americana, onde, por exemplo,  

[...] ainda que sejam divididas em universidades “privadas” e “provinciais” ou 

“estatais”, na verdade são todas públicas não-estatais. Não são privadas porque não 

visam ao lucro; não são estatais porque não têm servidores públicos em seus quadros, 

nem estão subordinadas diretamente ao governo (BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999, p 39). 

Dentre outras medidas, foi posto em prática ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998 e 1999-2002) a educação superior a distância, possibilitada pela LDB 9.394/96 que, 

em seu Artigo 80, trata do incentivo do poder público a esta modalidade de ensino que foi 

regulamentada por meio do Decreto nº 2.494/98 e do Decreto nº 2.561/98 (LIMA, 2007, p. 145). 

Por meio da contrarreforma do Estado brasileiro, evidenciou-se que: 

[...] no governo Cardoso o Brasil vivenciou mais uma face da “anti-reforma” 

universitária, ou da reforma universitária consentida pelo capital. Somado ao crescente 

empresariamento da educação superior, esse governo ampliou a privatização interna 

das universidades públicas brasileiras, ambos sob a aparência de democratização do 

acesso à educação. Estes eixos políticos e pedagógicos foram, e continuam sendo, 

configurados como as estratégias fundamentais da reformulação da educação superior 

brasileira em curso no Brasil, a ser aprofundada na terceira fase28 da contra-revolução 

neoliberal, sob a condução do governo Lula da Silva (LIMA, 2007, p. 152). 

 

Nesse contexto, a contrarreforma proposta pelo governo Lula da Silva, além de demonstrar 

plena continuidade às políticas do neoliberalismo da Terceira Via postas em prática pelo ex-

presidente da república Fernando Henrique Cardoso, volta-se, também, à iniciativa de ampliar o 

acesso a este grau de ensino por meio de várias ações, dentre as quais destacamos a 

                                                      
28 Lima (2005 e 2007) classifica em três fases o projeto neoliberal de educação superior no caso 
brasileiro, a saber: a) a fase de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994); b) a 
fase de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002); e, c) a fase do aprofundamento do padrão 
de dependência de educação superior do governo Lula da Silva em sua primeira fase (2003-2004). 
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Universidade Aberta do Brasil (UAB), cujo objetivo principal é unir educação presencial e 

educação a distância, garantindo desta forma a oferta e expansão da educação pública. 

Sob influência do Banco Mundial (BM), o governo Lula da Silva implementou mudanças na 

gestão e na administração das instituições federais de ensino superior visando, com isso, a 

redução dos custos. Mas, a recente contrarreforma universitária brasileira foi influenciada 

também pela da Europa, materializada no Processo de Bolonha, cujos princípios podem ser 

observados no projeto da Universidade Nova (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/UFBA, 

2006), de autoria de Naomar Monteiro de Almeida Filho, que vem difundindo suas ideias sobre 

os caminhos da Reforma Universitária Brasileira, defendendo que a 

[...] Universidade Nova implica uma transformação radical da atual arquitetura 

acadêmica da universidade pública brasileira, visando a superar os desafios, 

resultando em um modelo compatível tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem 

flexneriana) quanto com o Modelo Unificado Europeu (Processo de Bolonha) 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/UFBA, 2007, p. 01). 

O governo Lula da Silva, comprometido com os organismos internacionais de financiamento da 

educação, tem seguido à risca suas orientações no que se refere à contrarreforma do ensino 

superior no Brasil. Seu governo tem sido marcado principalmente pelas orientações do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do BM, cujo lema principal tem sido aquele referente à 

privatização e mercantilização da educação superior. Como se não bastasse nesta avalanche de 

cunho neoliberal, os esforços voltam-se, ainda, para questões referentes ao desmonte da 

autonomia universitária, da gestão orçamentária, da descentralização da administração pública, 

da criação de um sistema de avaliação, do incentivo na busca alternativa de recursos do setor 

público, na criação de uma universidade de pesquisa e outra de ensino, na redução da gratuidade 

no ensino superior, nas condições precárias do contrato de trabalho do professor, no aumento do 

número de alunos por professor, no incentivo da educação a distância etc. (NEVES, 2004; LIMA, 

2007). 

Diante disso, a política de formação dos professores da Educação Básica passa a sofrer 

duplamente o processo de descaso, oriundo da privatização e mercantilização da educação: de 

um lado, os novos espaços de formação que surgiram desde a promulgação da Lei 9.394/96 e, 

por outro, a defesa da educação a distância e em serviço para esta categoria de profissionais, 

propiciada pela utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).  

Uma das mudanças referentes às políticas de formação do professor no Brasil, situa-se a partir 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), de março 2007, implementado pelo 

Ministério da Educação (MEC), que está sustentado em seis pilares: i) visão sistêmica da 
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educação; ii) territorialidade; iii) desenvolvimento; iv) regime de colaboração; v) 

responsabilização; e, vi) mobilização social. 

Assim, o PDE tem como um dos principais pontos a formação de professores e a valorização dos 

profissionais da educação. No que diz respeito à formação dos professores este Programa 

assegura o comprometimento definitivo e determinante da União com a formação destes 

trabalhadores que irão desenvolver suas atividades nos sistemas públicos de educação básica 

(BRASIL. MEC. INEP, 2007, p. 16). Porém, prevê, além de outras ações, a formação de 

professores da educação básica a partir do ensino a distância com vistas na melhoria da 

qualidade da educação básica no país. 

Este tipo de formação a distância proposta pelo governo federal tem se materializando na 

participação das instituições públicas de educação superior em parceria com estados e 

municípios, viabilizado pelo Decreto 5.800/2006, que dispõe sobre a UAB. São objetivos da 

UAB: 

Oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; 

oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em 

educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

ampliar o acesso à educação superior pública; 

reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do 

País; 

estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, 

bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 

tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

A UAB parte do princípio de oferecer formação inicial de professores em efetivo exercício na 

educação básica pública que ainda não possuem graduação. Isso significa atender a demanda de 

milhares de professores, formar novos docentes e propiciar formação a quase dois milhões de 

profissionais. As ações da UAB serão postas em prática por 

[...] estados e municípios, de um lado, e universidades públicas, de outro, estabelecem 

acordos de cooperação. Por meio deles, os entes federados mantêm pólos de apoio 

presencial para acolher professores sem curso superior ou garantir formação 

continuada aos já graduados. As universidades públicas, da sua parte, oferecem cursos 
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de licenciatura e especialização, especialmente onde não exista oferta de cursos 

presenciais. Quando instalados os pólos previstos, todos os professores poderão se 

associar a um centro de formação nas proximidades do trabalho (BRASIL. MEC. INEP, 

2007, p. 16-17). 

 

Sendo assim, a UAB corrobora os objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (PNE), 

quando destacou a necessidade de: 

Ampliar, a partir da colaboração da União, dos estados e dos municípios, os 

programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores a 

possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela LDB, observando as 

diretrizes e os parâmetros curriculares [e] desenvolver programas de educação a 

distância que possam ser utilizados também em cursos semipresenciais modulares, de 

forma possível o cumprimento da meta anterior (BRASIL, 2006, p. 10). 

 

Além da UAB, o PDE prevê que o compromisso da União no que se refere à formação dos 

professores da educação básica possa ser materializado por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), instituído pela Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 

2010, cujo objetivo é conceder bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos de 

licenciatura e para coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo PIBID e 

demais despesas a ele vinculadas. São itens financiáveis no âmbito do PIBID: a) bolsas de 

estudo; b) verba de custeio; e, c) participação em eventos científicos. Caso haja disponibilidade 

orçamentária, a “[...] CAPES29 poderá repassar recursos de capital destinado à aquisição de 

equipamentos necessários à execução do projeto institucional” (CAPES, 2010, p. 6). 

A finalidade do PIBID é proporcionar aos futuros professores a participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que 

busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. A 

iniciativa também visa incentivar as escolas públicas de educação básica a tornarem-se 

protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos futuros professores. O proponente deste recurso deve ser 

uma instituição pública de ensino superior. São cinco as modalidades de bolsas de estudo e 

pesquisa, com valores estabelecidos em portaria da CAPES, com prazo de implementação e 

duração igual aos da vigência do instrumento de convênio ou congênere firmado entre as 

instituições e a CAPES e estão pautadas nas seguintes modalidades e condições: 

                                                      
29 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior. 
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de iniciação à docência – para alunos de cursos de licenciaturas autorizados na forma 

da Lei; 

de coordenação institucional – permitida a concessão de 1 (uma) bolsa por projeto 

institucional apresentado; 

de coordenação de área – permitida a concessão de 1 (uma) bolsa para cada 

subprojeto apresentado na proposta; 

de coordenação de área de gestão de processos educacionais – permitida a concessão 

de 1 (uma) bolsa por projeto institucional apresentado; e 

de supervisão – permitida a concessão de 1 (uma) bolsa de supervisão para até, o 

mínimo de 5 e o máximo de 10 alunos por Supervisor. (CAPES, 2010, p. 5). 

 

Na visão do PDE, a UAB e o PIBID são ações 

[...] que alteram o quadro atual da formação de professores, estabelecendo relação 

permanente entre educação superior e educação básica. É o embrião de um futuro 

sistema nacional público de formação de professores, no qual a União, por meio da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

assume em fim uma responsabilidade que, a rigor, sempre foi sua (BRASIL. MEC. INEP, 

2007, p. 16)30. 

 

A modalidade de ensino a distância no que se refere à formação de professores em nível 

superior tem sido possível graças a parceria estabelecida entre o MEC e o Ministério das 

Comunicações (MC), a partir da instalação do equipamento Governo Eletrônico e Serviço de 

Atendimento ao Cidadão (GESAC), o que possibilita o acesso a todos os pólos, via Internet. 

Concomitantemente, o MEC vem promovendo ações junto ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia objetivando uma maior conexão nacional entre as universidades e os municípios 

integrados à UAB. 

Os cursos que estão diretamente relacionados à formação inicial do professor em nível superior 

são: Prodocência; Pró-Licenciatura; Prolind; e, Escola de Gestores da Educação Básica. 

Especificaremos cada um deles daqui para frente. 
                                                      
30 A CAPES, a partir da Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010, passa a aprovar as normas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – que se refere aos profissionais da 
educação básica. Mas foi a partir de 2007 que a Capes passou a instituir “[...] ações voltadas à formação 
de professores para o ensino básico, em busca de uma articulação mais orgânica entre as políticas da 
educação básica e superior [...] A ‘nova’ Capes [...] além das atribuições anteriores, passa a coordenar a 
estruturação do Plano do Sistema Nacional de Formação, visando maior articulação das ações destinadas 
à formação inicial e continuada de docentes, por meio da UAB e de outras iniciativas. Não fica claramente 
delineado o papel antes reservado às secretarias de Educação Básica, de Educação Superior e de 
Educação a Distância” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 100). 
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O Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) foi criado no ano de 2006 e 

busca ampliar a qualidade das ações que se referem à formação dos professores tendo como 

prioridade para a formação inicial os cursos de licenciatura existentes nas universidades federais 

e estaduais. Este Programa financia projetos voltados para a formação e o exercício profissional 

dos futuros docentes ao mesmo tempo em que busca implementar ações definidas nas diretrizes 

curriculares da formação de professores para a educação básica. Seu objetivo é 

[...] contribuir para a elevação da qualidade da educação superior, formular novas 

estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino no país, dinamizar os cursos 

de licenciatura das instituições federais de educação superior, propiciar formação 

acadêmica, científica e técnica dos docentes e apoiar a implementação das novas 

diretrizes da formação de professores da educação básica (BRASIL. MEC, 2011, p. 1). 

 

O Programa Pró-licenciatura visa oferecer formação inicial a distância a professores em 

exercício nas séries finais do ensino fundamental ou do ensino médio dos sistemas públicos de 

ensino, via UAB. Este Programa é feito em parceria com instituições de ensino superior31 que 

implementam cursos de licenciatura a distância, com duração igual ou superior à mínima 

exigida nos cursos presencias, de forma a garantir que o “professor-aluno” continue exercendo 

suas atividades docentes. O objetivo é “[...] melhorar a qualidade de ensino na educação básica 

por meio de formação inicial consistente e contextualizada do professor em sua área de 

atuação”32. A prática docente na escola onde o professor desenvolve seu trabalho é tida como 

ponto de partida já que esta prática serve como instrumento de reflexão pedagógica. A formação 

do “professor-aluno” é gratuita e, a partir do momento em que forem selecionados pelas 

instituições que oferecem os cursos, receberão uma bolsa. O Programa não faz referência a 

professores formadores dos “professores-alunos”, mas de tutores que serão 

selecionados/escolhidos de acordo com os critérios de cada instituição. 

O Programa de Apoio à Formação Superior de Professores que Atuam em Escolas Indígenas 

de Educação Básica (Prolind) estimula o desenvolvimento de projetos de curso na área das 

licenciaturas interculturais nas universidades públicas federais e estaduais. O objetivo é “[...] 

formar professores para a docência no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental 

das comunidades indígenas” (BRASIL.MEC, 2001, p. 1). Nas palavras de Cury (2002), relator do 

Parecer nº 10/2002, significa que: 

                                                      
31 Estas instituições podem ser universidades (federais, estaduais ou municipais) e Instituto de Educação 
Tecnológica (IFETS). 
32 Disponível em: <http: // portal.mec.  gov.br/ index.php? option=  com_content&view = article&id = 
12349 &Itemid=708>. Acesso em: 28/09/2009. 
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Dentro de sua autonomia, as Universidades e as Instituições de Ensino Superior 

credenciadas poderão elaborar seu projeto pedagógico de modo a propiciar um padrão 

de excelência na formação superior de docentes para atuarem na educação básica da 

Escola Indígena de tal modo que nelas se efetivem, articuladamente, as exigências das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Docente em Nível Superior com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica nas quais se incluem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Indígena (Brasil. MEC. Cne, 2002, p. 

6-7). 

 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica foi implantado em caráter 

experimental em 2005, sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP). Uma das finalidades é formar gestores escolares da educação básica 

pública, por meio da articulação que envolve o MEC, os sistemas públicos de ensino e entidades 

educacionais. Por meio de cursos de formação a distância será possível o oferecimento de 

cursos de especialização que deverão ter no mínimo 400 horas/aula, com previsão mínima de 

doze meses de duração e a máxima de dezoito meses, observando o regime acadêmico de cada 

IES participante. Faz parte das ações do PDE e surgiu da necessidade de arquitetar formas de 

“[...] gestão escolar compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade social da educação, 

baseada nos princípios da moderna administração pública e de modelos avançados de 

gerenciamento de instituições públicas de ensino [...]” (BRASIL. MEC, 2011, p. 1). Os objetivos 

deste Programa são: 

aprimorar a formação do gestor escolar das escolas públicas da educação básica; 

contribuir com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão democrática e 

da efetivação do direito à educação escolar básica com qualidade social; e, 

estimular o desenvolvimento de práticas e gestão democrática e de organização do 

trabalho pedagógico que contribuam para uma aprendizagem efetiva dos alunos, de 

modo a incidir, progressivamente, no desempenho escolar (BRASIL. MEC. SEB, 2009, p. 

10). 

 

A concepção de formação deste Programa se pauta por uma 

[...] política pública de educação continuada de educadores, que envolve ações 

cooperativas para responder a necessidade de aprofundamento da compreensão dos 

processos da gestão democrática educacional. [...] parte do entendimento de que a 

educação continuada é um dos direitos dos profissionais da educação. É papel das 

instituições formadoras criarem as condições para sua operacionalização, associada 

ao exercício profissional na escola, devendo possibilitar atualização, aprofundamento, 
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complementação e ampliação de conhecimentos. Pretende-se, portanto, um Programa 

de interface com o profissional em exercício, no sentido de tratar os aspectos teóricos 

em articulação com seus problemas concretos, valorizando a produção de saberes 

construídos no próprio trabalho, e ampliando o conhecimento no campo da gestão 

(BRASIL. MEC. SEB, 2009, p.12). 

 

Além dessas ações que visam à formação inicial dos trabalhadores em educação em nível 

superior é possível verificar, ainda, ações – em parceria com as universidades que integram a 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores (REDE) –, que visam à formação 

continuada dos professores da educação básica, são eles: Pró-Letramento e Mídias na Educação. 

O Pró-Letramento (Mobilização pela Qualidade em Educação) está regulamentado pela 

Resolução nº 33/2009. Trata-se de um Programa de formação continuada de professores das 

séries iniciais do ensino fundamental e visa a melhoria da qualidade da aprendizagem dos 

professores nas áreas de leitura/escrita e matemática sendo oferecido para todos os professores 

que estão em exercício e que desejam participar. É realizado pelo MEC, em parceria com as 

universidades que integram a REDE. Os participantes deste Programa são: 

o professor orientador de estudos/tutor – deve ser um professor ou coordenador 

concursado da rede pública de ensino com formação em nível superior (pedagogia, 

letra, matemática) ou com curso normal (magistério nível médio). Cada professor 

orientador/tutor trabalhará, no máximo, com duas turmas de 25 professores e receberá 

uma bolsa; 

professor cursista – deve estar vinculado ao sistema de ensino e trabalhar em classes 

das séries iniciais do ensino fundamental e participar de reuniões com o tutor para 

discutir os textos lidos, retomar as atividades realizadas e planejar futuras ações; 

coordenador geral – é um profissional da secretaria da educação com a função de 

acompanhar e dinamizar o programa, na instância de seu município; participar das 

reuniões e encontros agendados pelo MEC e/ou pelas universidades, prestar 

informações sobre o andamento do programa no município; subsidiar as ações dos 

tutores; tomar decisões de caráter administrativo e logístico; garantir condições 

materiais e institucionais para o desenvolvimento do programa (BRASIL. MEC, 2011, p. 

1). 

 

Os cursos oferecidos pelo Pró-Letramento tem duração de 120 horas com encontros presenciais 

e atividades individuais com duração de oito meses. Sua estrutura organizacional funciona com 

a participação integrada do MEC, das universidades da REDE e dos sistemas de ensino. As 

funções estão assim distribuídas: 



1578 

 

MEC – por meio da SEB e da SEED, é o coordenador nacional do programa. Para isso, 

elabora as diretrizes e os critérios para a organização dos cursos e a proposta de 

implementação. Além disso, garante os recursos financeiros para a elaboração e a 

reprodução dos materiais e formação dos orientadores/tutores; 

Universidades – a parceria com as universidades é formalizada por convênio. As 

universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada nas áreas de 

alfabetização/linguagem e de matemática são responsáveis pelo desenvolvimento e 

produção dos seminários previstos e pela certificação dos professores cursistas; 

Sistemas de Ensino – a parceria com os sistemas de ensino é formalizada com 

assinatura de um termo de adesão. As secretarias de educação têm a função de 

coordenar, acompanhar e executar as atividades do programa (BRASIL. MEC, 2011, p. 

1). 

 

Por ser um Programa que funciona na modalidade semipresencial utiliza material impresso 

(fascículos do Pró-Letramento) e vídeo (DVD) para atender as necessidades surgidas nas 

atividades presenciais e a distância. O material deste Programa foi elaborado por dez 

universidades e está dividido em nos seguintes fascículos: para os cursos de Alfabetização e 

Linguagem e os cursos de Matemática33 (BRASIL. MEC, 2010, p. 6). 

O Programa Mídias na Educação objetiva oferecer formação continuada, prioritariamente aos 

professores da educação básica, por meio da educação a distância que devem se capacitar para a 

utilização das diferentes TIC (TV e vídeo, informática, rádio e impresso etc.). Neste Programa 

existem três níveis de certificação que compõem os ciclos de estudo: “o básico, de extensão, 

com 120 horas de duração; o intermediário, de aperfeiçoamento, com 180 horas; e o avançado, 

de especialização, com 360 horas” (BRASIL. MEC, 2011, p. 1). O programa é desenvolvido pela 

Secretaria de Estado da Educação (SEED), em parceria com as secretarias municipais de 

educação e universidades públicas que são responsáveis pela produção, oferta e certificação dos 

módulos e pela seleção e capacitação dos tutores. Entre os objetivos deste Programa estão: 

[...] destacar as linguagens de comunicação mais adequadas aos processos de ensino e 

aprendizagem; incorporar programas da Seed (TV Escola, PROINFO, Rádio Escola, 

RIVED), as instituições de ensino superior e das secretarias estaduais e municipais de 

                                                      
33 Os cursos de Alfabetização e Linguagem são: Capacidades linguísticas da alfabetização e avaliação; 
Alfabetização e letramento; A organização do tempo pedagógico e o planejamento de ensino; 
Organização e uso da biblioteca escolar e das salas de leitura; O lúdico na sala de aula: projetos e jogos; 
O livro didático na sala de aula: algumas reflexões; Modos de falar/Modos de escrever; e Fascículo 
complementar. Para os cursos de Matemática os fascículos são: Números naturais; Operações com 
números naturais; Espaço e forma; Frações; Grandezas e medidas; Tratamento da informação; Resolver 
problemas: o lado lúdico do ensino da matemática; e, Avaliação da aprendizagem em matemática nos 
anos iniciais (BRASIL. MEC, 2010, p. 6). 
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educação no projeto político-pedagógico da escola e desenvolver estratégias de autoria 

e de formação do leitor crítico nas diferentes mídias (BRASIL. MEC, 2011, p. 1). 

 

Os módulos do Programa estão divididos em três ciclos: 

Básico – Módulo Introdutório Integração de Mídias na Educação; 

Módulo Gestão; Módulo Material Impresso; Módulo TV e Vídeo; Módulo 

Rádio; Módulo Informática; Oficina de TV e Vídeo: produzindo vídeos 

educativos; Educomunicação; e Rádio na escola. 

Intermediário – Módulo Material Impresso; Módulo TV e Vídeo; 

Módulo Rádio; Módulo Informática; Produção de Textos Didáticos; Gêneros 

Televisivos; Uso Pedagógico das Ferramentas de Interatividade; e Mídia 

Impressa: mapas, gráficos e tabelas. 

Avançado – Convergência das Mídias; Linguagem da Mídia Impressa: 

escrita e visual; Multimídia Educacional e Softwares de Autoria; Vivenciando o 

Desenvolvimento de Projeto com Mídias integradas na educação; o uso de 

blogs, flogs e webquest na educação; Planejamento, gestão e avaliação do uso 

das mídias na educação (BRASIL. MEC, 2011, p. 11). 

No site do MEC é possível, verificar, ainda, outras ações referentes à formação do professor e 

demais profissionais da educação, em outros níveis, tais como: 

 Francoclic: língua e cultura francófonas é um site que contém “[...] diversos recursos 

de acesso livre, destinado particularmente aos alunos e professores interessados na 

aprendizagem e no ensino da língua francesa e das culturas francófonas. [...] é o 

resultado de uma parceria entre a Embaixada da França no Brasil e o Ministério 

Brasileiro de Educação para responder à um verdadeiro pedido dos atores da língua 

francesa no Brasil. Nele você encontra os módulos: de auto-aprendizagem “Reflets-

Brésil”, de utilização em sala de aula “Br@nché!”, de especialidade agrícola 

“Agriscola” e de descoberta “le monde francophone d’un clic” e “Images de France”; 

 Proinfantil “[...] é um curso em nível médio a distância, na modalidade Normal. 

Destina-se aos professores da educação infantil em exercício nas creches e pré-escolas 

das redes públicas – municipais e estaduais – e da rede privada sem fins lucrativos – 

comunitárias, filantrópicas ou confessionais – conveniadas ou não”. Tais curso têm 

duração de dois anos e objetiva valorizar o magistério e oferecer condições de 

crescimento profissional ao professor. O material pedagógico é aquele voltado para a 

educação a distância com “[...] metodologia de apoio a aprendizagem em um sistema de 
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comunicação que permite ao professor cursista obter informações, socializar seus 

conhecimentos, compartilhar e esclarecer suas dúvidas, recebendo assim uma formação 

consistente”. Segundo os formuladores deste curso, ao final do processo o professor 

dominará instrumentos necessários para o desempenho de suas funções ao mesmo 

tempo em que poderá desenvolver estratégias de intervenção pedagógicas adequadas às 

crianças; 

 Proformação é um Programa da Secretaria de Educação a Distância cujo objetivo é 

oferecer um curso de “[...] nível médio, com habilitação para o magistério na 

modalidade Normal, realizado pelo MEC e parceria com os estados e os municípios. 

Destina-se aos professores que, sem formação específica, encontram-se lecionando nas 

quatro séries iniciais, classes de alfabetização ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

nas redes públicas de ensino do país”; 

 Formação pela Escola é um Programa que será desenvolvido em todo o país a partir de 

janeiro de 2011 e se dirige a profissionais do ensino, técnicos e gestores públicos 

estaduais e municipais, representantes da comunidade escolar e da sociedade civil que 

estejam envolvidos na educação. Ele é feito em parceria com FNDE e a Seed com o 

objetivo de promover “[...] capacitação a distância com dois encontros presenciais 

(aulas inicial e final), nos quais os participantes tomam conhecimento dos detalhes da 

execução das ações e programas do FNDE. No encerramento do curso, os alunos 

apresentam um trabalho com suas experiências”; 

 Pró-Conselho (Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Educação) é um programa que “[...] estimula a criação de novos conselhos municipais 

de educação, o fortalecimento daqueles já existentes e a participação da sociedade civil 

na avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais, entre outras ações. O 

Pró-Conselho tem como principal objetivo qualificar gestores e técnicos das secretarias 

municipais de educação e representantes da sociedade civil para que atuem em relação à 

ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e 

controle do uso das verbas da educação. Os conselhos municipais de educação exercem 

papel de articuladores e mediadores das demandas educacionais junto aos gestores 

municipais de desempenham funções normativa, consultiva, mobilizadora e 

fisclaizadora”; 

 Pradime (Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação) funciona em 

parceria com o MEC e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME). Ele 

promove dois tipos principais de atividade: os encontros presenciais e cursos a 

distância. Seu objetivo é “[...] oferecer a todos os dirigentes municipais de educação um 

espaço permanente de formação, troca de experiências, acesso a informações 
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sistematizadas e à legislação pertinente, que ajuda a promover a qualidade da educação 

básica nos sistemas públicos municipais de ensino, focando as diversas dimensões da 

gestão educacional”. O intuito do Programa é cumprir as metas e os compromissos do 

PNE e do PDE; 

 Profuncionário (Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação) é “[...] 

um curós de educação a distância, em nível médio, voltado para os trabalhadores que 

exercem funções administrativas nas escolas das redes públicas estaduais e municipais 

de educação básica”; 

 Proinfo Integrado é “[...] um programa de formação voltada para o uso didático-

pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, 

articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de 

conteúdos e recursos multimídias e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pala TV 

Escola e DVD Escola, pelo domínio público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais”; e, 

 Proforti (Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de 

Educação do Semi-Árido) cujo objetivo é “[...] proporcionar ações para que as gestões 

municipais da região atendam com qualidade às necessidades de sua população” 

(Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/cursos.html>. Acesso em: 

12/01/2011). 

Todo este empreendimento de formação do professor da educação básica em nível superior, 

tanto no que se refere à formação inicial quanto a continuada, além de ser uma iniciativa para 

contemplar as exigências da LDB 9.394/96 e da legislação complementar é uma expressão do 

desmonte da universidade pública brasileira e da política de formação de professores em nível 

superior, caro ao movimento dos educadores. Embora um dos objetivos do Sistema da UAB seja 

“[...] reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País” 

(Art. 1º, parágrafo único, inciso V) e, o desenvolvimento da “[...] pesquisa em metodologias 

inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação” – Art. 1º, 

parágrafo único, inciso VII (BRASIL, 2006) eles em nada se aproximam das propostas 

imprimidas pela luta do movimento dos educadores, representado pela  Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 

Lamentavelmente esta modalidade de ensino a distância tem sido assumida pelas universidades 

públicas que, na ânsia de atenderem as exigências governamentais, abrem mão do compromisso 

com a formação social e política do indivíduo se responsabilizando, apenas, pelo oferecimento 

do ensino, totalmente desarticulado da pesquisa e da extensão. Os diferentes movimentos nas 

universidades públicas brasileiras contra este tipo precário de ensino, não têm sido suficientes 

para impedir que a formação de professores a distância se torne, cada dia mais, uma prática sem 
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precedentes na história da educação brasileira. Isso contribui para uma formação precária e 

descompromissada de uma parcela expressiva da população que se encontra duplamente 

excluída da formação em nível superior, a classe trabalhadora. 

A educação a distância, neste caso, tem sido apenas um mecanismo de racionalização de custos 

que permite a desqualificação para o trabalho docente porque atinge maior número de pessoas 

dando a impressão de maior acesso de oportunidades educacionais por isso é desvirtuada da sua 

função como com quem se encontra distante dos pólos, quem não teve acesso aos estudos. A 

educação a distância torna-se, desta forma, conveniente ao neoliberalismo da Terceira Via. 

Apesar de a UAB ter como locus da formação do professor da educação básica nas universidade 

públicas (federais, estaduais ou municipais) e nos Institutos de Educação Tecnológica (IFETs), 

ela oferecerá cursos aligeirados, a distância, com tutores e não professores com uma sólida 

formação em nível de pós-graduação. Mesmo que hoje os cursos de formação do professor, via 

UAB, sejam uma realidade irreversível, há de se considerar a universidade pública a única capaz 

de fomentar uma formação do professor priorizando indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, ao mesmo tempo em que pode garantir a base comum nacional34, dos cursos de 

formação do professor. 

A formação do professor da educação básica via UAB é sem dúvida a expressão da dualidade de 

formação do profissional presente em nossa sociedade porque não eliminará os cursos de 

formação, já consolidados nas universidades públicas, mas conviverá, provavelmente, nos 

mesmos espaços, sendo formados pelos mesmos profissionais. Além disso, é possível que na 

mesma universidade existam os cursos a distância via UAB com carga horária reduzida e cursos 

presenciais, quem sabe, talvez, com os mesmos profissionais, contribuindo, assim, para a 

precarização do trabalho docente no ensino superior. 

Isso porque, nos marcos da “sociedade do conhecimento”, a inclusão no ensino superior, 

principalmente no que se refere à qualificação do trabalhador de novo tipo, transverte-se em um 

tipo de inclusão excludente marcado pelo dualismo da instituição escolar, em todos os níveis, 

evidenciando-se que “[...] ao incluir em propostas desiguais e diferenciadas, contribui para a 

produção e para a justificação da exclusão.” (KUENZER, 2007, p. 13). As transformações 

tecnológicas e de organização do processo de trabalho sob a hegemonia capitalista necessita de 

um novo trabalhador e, neste caso, é a escola que vai formá-lo. 

                                                      
34 A ANFOPE, desde o ano de 1983 (quando ainda era nomeada de CONARCFE), considera que: “A base 
comum nacional dos Cursos de Formação dos Educadores não deve ser concebida como um currículo 
mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim como uma concepção básica de formação do educador e a 
definição de um corpo de conhecimento fundamental. Todas as licenciaturas (Pedagogia e demais 
licenciaturas) deverão ter uma base comum: são todos professores. A docência constitui a base da 
identidade profissional de todo educador” (CONARCFE apud MACEDO, 2008, p. 104). 
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A escola passa a ter a responsabilidade de formar o trabalhador flexível e polivalente. Ao final 

da formação escolar o trabalhador deve ser capaz de se adaptar a diferentes empregos ao mesmo 

tempo em que pode assumir várias funções. A educação como formadora da mão-de-obra 

desenvolve seus conceitos pautados no ideário qualitativo que visa formar para a 

empregabilidade, qualidade total, para a policognição. 

O discurso de educação para a empregabilidade e com base na inclusão social pelo acesso de 

todos ao trabalho é uma realidade e assume o centro do projeto hegemônico de uma nova 

sociabilidade burguesa. Da mesma forma, o discurso de educação para todos, no que depende 

dos organismos internacionais do capital não é, na realidade, uma educação para todos, mas que 

promove novas habilidades não levando em consideração os que estão fora do sistema formal de 

ensino e que “[...] constituem a população ocupada ou simplesmente ativa e serão durante muito 

tempo a maioria [...].” (ENGUITA, 1989, p. 224). O projeto do neoliberalismo da Terceira Via de 

educação trabalha com a lógica da democracia restrita, onde apenas alguns têm acesso a uma 

educação de “qualidade” e, a grande maioria, a uma educação precária e aligeirada, mas que põe 

em prática o caráter democrático neoliberal, pautada nos marcos de uma inclusão excludente 

para a classe trabalhadora. Talvez, por este motivo, se justifique a existência de uma formação 

do professor via UAB, com cursos aligeirados, fragmentados e de baixa qualidade. 

Todas as iniciativas de formar o professor da educação básica em nível superior encontra-se 

totalmente articulada às exigências dos organismos internacionais que há muitos anos 

reivindicam esta formação. É isso que identificamos quando estudamos as sugestões/imposições 

para as políticas de formação do professor  da educação básica apresentadas pelo BM, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e também pelos 

acordos firmados no Processo de Bolonha35. 

Outra característica das exigências de formação do professor da educação básica em nível 

superior está articulada à ideia de educação do longo da vida – como os cursos promovidos pela 

REDE –, tão divulgada pelos organismos internacionais, cujo objetivo central é garantir, também 

para este nível de formação aquela pautada nos quatro pilares da educação, a saber: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos (DELORS, 2001, p. 90). Estes 

quatro pilares dão sustentabilidade a uma “falsa” autonomia na formação e execução da 

atividade docente como a que é proposta, por exemplo, no Programa Mídias na Educação. 

Além disso, faz parte de uma retórica do capital cuja materialidade se dá por meio do discurso 

da profissionalização. A lógica que perpassa este discurso é de formar/qualificar professores 

                                                      
35 Ver Macedo (2011). 



1584 

 

para que os mesmos se tornem “empregáveis” no mercado de trabalho que se orienta pelos 

pressupostos da “sociedade do conhecimento”. 

Podemos afirmar que o interesse dos organismos internacionais (BM, UNESCO, OCDE) e do 

Processo de Bolonha é indicar que profissionalização docente se constituiu em uma estratégia 

técnica e política (SHIROMA; EVANGELISTA, 2003) e que o Brasil assumiu a partir dos anos de 

1990, ao colocar em prática as sugestões/imposições  destes organismos. O objetivo é produzir 

novos sentidos para a profissão docente ao mesmo tempo em que se articula aos interesses do 

mundo “globalizado” por meio de uma posição subserviente em relação aos países de 

capitalismo hegemônico, em especial em relação aos Estados Unidos. As políticas de formação 

do professor colocadas em prática nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e, também, 

no governo de Lula da Silva, pretendem que a noção de profissionalização docente seja aquela 

que atribua centralidade ao professor, pelo Estado, 

[...] vinculando-a à solução de problemas não só educacionais, mas ampliados para a 

esfera da economia e da política. Sugere-se que intencionalmente se hipostasia o termo 

profissionalização na política de formação docente pelos efeitos que produz em razão 

do caráter positivo que lhe é atribuído pelo senso comum favorecendo um consenso em 

torno desse projeto entre educadores e reformadores (SHIROMA; EVANGELISTA, 2003, p. 

2). 

 

No governo de Lula da Silva, foi posta em prática significativas mudanças nas políticas de 

formação do professor da educação básica que já vinham sendo perpetradas pelo governo de 

FHC a partir da ideia de crise educacional pela qual o professor foi responsabilizado. Buscou-se, 

também, por meio destas políticas colocar em prática o discurso de que, a partir delas, viria a 

solução para os problemas educacionais36 ao mesmo tempo em que se pretendia garantir, em 

todo o país, uma educação de “qualidade”. Ou seja, nas palavras de Shiroma e Evangelista 

(2003, p. 3), “[...] uma educação que se redimiria a si própria”. 

Este projeto de formação para o trabalho docente via UAB é, além de tudo, um elemento 

principal para a recomposição da hegemonia burguesa que, no bojo da contrarreforma do 

Estado, da educação e, em especial da educação superior, representa a obtenção de maior 

controle sobre o maior contingente de trabalhadores públicos, os professores37. 

                                                      
36 Ao analisar a contrarreforma da educação do governo Fhc, Shiroma e Evangelista (2003, p. 5) 
concluíram que a leitura da “crise educacional” deste governo estava relacionado a dois pólos principais: 
“um relativo à prática escolar e seus correlatos – livro didático, sistema de avaliação, gestão escolar, 
material pedagógico, currículo, relação professor-aluno – e outro relativo à formação docente”. 
37 A consideração acerca de que os professores se constituem no maior número de servidores públicos 
pode ser encontrado nos indicativos dos organismos internacionais como a Unesco (DELORS, 2001) e na 
obra de teóricos brasileiros representantes do capital como Mello (2005). Neste sentido, eles apresentam 
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