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Bacharelado. Considera-se que a vivência na escola pode ser aproveitada para tornar a experiência do 

aluno-professor um momento rico de aprendizagem da docência e de reformulação de crenças. É nesta 

vivência que este aluno-professor pode gerar e testar formas de ação, em que pesem as contribuições 

teóricas e reflexões que influenciarão todo um projeto profissional. 
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Pitombeira, Suzete Suzana Rocha [Universidade Federal do Ceará] 

Resumo: 

A sociedade de hoje está cada vez mais a exigir a demonstração do valor do trabalho dos 

docentes do Ensino Superior. É cada vez mais reconhecido que atualmente há uma necessidade 

urgente de os indivíduos e as instituições se posicionarem de modo a especificarem critérios de 

qualidade do ensino e da sua eficácia. Iniciativas adequadas para pesquisar, atualizar e melhorar 

as habilidades pedagógicas por meio de programas de desenvolvimento docente tornam-se 

imprescindíveis. A Universidade Federal do Ceará (UFC) – Brasil objetivando a aprendizagem 

coletiva de docentes e discentes,  construiu um amplo e diversificado processo de 

aperfeiçoamento docente, idealizando o Programa Comunidade de Cooperação e Aprendizagem 

Significativa – CASa. A concepção do CASa alinha-se com a proposta de renovação e de 

criação cooperativa de novas e de antigas metodologias e tecnologias de ensino na Educação 

Superior. Trata-se de um processo de construção cooperativa e significativa de 

desenvolvimento humano e pedagógico, com caráter contínuo, dialógico e formativo, 

envolvendo docentes, novatos e veteranos, em  ambiências temáticas  para o desenvolvimento 

comum do Ensino Superior nessa Universidade. O modelo de aprendizagem significativa 

norteia esse Programa, o qual foi primordialmente idealizado para atender às necessidades de 

professores recém-ingressos na UFC. Dentro desse Programa, um grupo de professores da 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) criou uma 

ambiência temática intitulada “Desenvolvimento de Competências Docentes” alicerçada nos 

pressupostos: o conhecimento de práticas bem sucedidas no ensino de graduação, concebidas 

para solucionar problemas peculiares enfrentados pelos professores, auxiliam a compreender 

melhor a natureza do trabalho  desenvolvido e o contexto de sua preocupações; a percepção  

sobre a função do ensino e sobre o papel que a universidade deve desempenhar na formação de 

seus alunos é fundamental; a formação e a postura do professor frente à imprevisível evolução 

científico tecnológica carece de estratégias para a consecução de uma práxis adequada ao 

contexto atual. A metodologia utilizada nesse estudo foi a pesquisa-ação colaborativa, onde a 

função da pesquisadora foi de fazer parte e cientificizar um processo de mudança e 

transformação solicitada e  desencadeada pelos sujeitos, os docentes. Ao final de um ano de 

reflexão e ação concluiu-se que: novos pressupostos deverão ser elaborados para realizar novas 

práticas; a percepção de novos desafios é uma constante, portanto, deve-se encontrar sempre 

novas respostas; a relevância do reconhecimento e utilização das teorias implícitas da prática 

são imprescindíveis a fim de  renová-las e adequá-las; as articulações entre fins e meios 

educacionais é preponderante; houve o reconhecimento da necessidade de retirar do coletivo as 

fontes de aperfeiçoamento pessoal; houve a confirmação de que a transformação é o princípio 
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do desenvolvimento; houve  a aquisição da capacidade de criar novas visões, de entender os 

problemas de outras formas, para além de seu repertório atual; a descoberta do significado 

concreto nas situações conflitivas e complexas, permite ver que a prática é um processo 

investigativo, de experimentar com as situações de forma a buscar novas e adequadas 

compreensões. 

Palavras-chave: 

Competências docentes, aprendizagem significativa, ensino superior. 

 

1 -  Programa de desenvolvimento docente da UFC 

A sociedade de hoje está cada vez mais a exigir a demonstração do valor do trabalho dos docentes do 

Ensino Superior. É cada vez mais reconhecido que atualmente há uma necessidade urgente de os 

indivíduos e as instituições se posicionarem de modo a especificarem critérios de qualidade do ensino 

e da sua eficácia. Iniciativas adequadas para pesquisar, atualizar e melhorar as habilidades 

pedagógicas por meio de programas de desenvolvimento docente tornam-se imprescindíveis. A 

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Brasil objetivando a aprendizagem coletiva de docentes e 

discentes,  construiu um amplo e diversificado processo de aperfeiçoamento docente, idealizando o 

Programa Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa – CASa.       

O Programa CASa   propõe a renovação e a criação cooperativa de novas e de antigas metodologias e 

tecnologias de ensino na Educação Superior. Segundo Cavalcante Júnior e Porto (2011), idealizadores 

do programa, trata-se de um processo de construção cooperativa e significativa de desenvolvimento 

humano e pedagógico, com caráter contínuo, dialógico e formativo; envolve docentes e discentes, 

novatos e veteranos, visando ao desenvolvimento comum do Ensino Superior nesta Universidade. O 

modelo de aprendizagem significativa, que norteia a CASa, combina os sentimentos e a cognição, o 

pensamento lógico e o intuitivo, o conceito e a experiência, mediados por encontros presenciais e 

virtuais. 

Nesse programa,  os docentes novatos e veteranos constroem um processo cooperativo e significativo 

de desenvolvimento humano e pedagógico, nos ambientes de aprendizagem presencial e virtual, 

fomentadores de criatividade e de transformação, no fluxo contínuo de recriação das práticas de ensino 

e de aprendizagem na educação superior pública. Deste modo, os encontros presenciais e à distância 

buscam essencialmente: imprimir sentido à experiência vivida dentro e fora da sala de aula; registrar, 

refletir e pesquisar sobre a prática docente; documentar e sistematizar a experiência de ensino, 

conhecendo e investigando o aprender e o ensinar. Os docentes são mediados por uma metodologia 

experiencial (CAVALCANTE JR., 2003; CAVALCANTE JR.; SOUSA, 2008) que os convida a se 

perguntar: "O que a sua experiência na UFC tem feito você pensar, sentir ou querer? Qual ambiência 
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temática que gostaria de criar/participar, para dar continuidade ao desenvolvimento dos seus interesses 

pessoais e profissionais?"  

 

2 - Ambiência temática 

A construção cooperativa e significativa de desenvolvimento humano e pedagógico, em comunidades 

de aprendizagem de interesses e conteúdos auto-dirigidos, é denominada de Ambiência Temática (AT) 

dentro do Projeto CASa. As Ambiências Temáticas são um espaço preparado para gerar um meio 

físico e estético (ou psicológico) próprio para o exercício de atividades humanas, dividido em temas de 

interesse comum que são criados e/ou escolhidos por seus integrantes. Cada Ambiência Temática 

promove, com periodicidade mensal,  encontros presenciais abertos a toda comunidade acadêmica.  

Cada Ambiência Temática tem à sua disposição uma ferramenta de encontro virtual, por intermédio de 

uma Plataforma Virtual, com a utilização de chats, fóruns, e-mails e armazenamento de dados. 

(PROJETO CASa, 2011). 

A pesquisadora, como integrante do Projeto e coordenadora da AT, criou um tema de estudo intitulado 

“Desenvolvimento de competências docentes”, por verificar no diálogo cotidiano com colegas, as 

carências na formação do professor para o ensino superior. A ideia inicial foi inserida no site do 

Projeto e os interessados foram se somando devido à relevância do objeto de estudo. Assim, um grupo 

composto por dez  professores, novatos e veteranos, da Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade (FEAAC/UFC) formou essa ambiência temática, alicerçada nos pressupostos: 

o conhecimento de práticas bem sucedidas no ensino de graduação, concebidas para solucionar 

problemas peculiares enfrentados pelos professores, auxiliam a compreender melhor a natureza do 

trabalho  desenvolvido e o contexto de suas preocupações; a percepção  sobre a função do ensino e 

sobre o papel que a universidade deve desempenhar na formação de seus alunos é fundamental; a 

formação e a postura do professor frente à imprevisível evolução científico tecnológica carece de 

estratégias para a consecução de uma práxis adequada ao contexto atual.  

Dentro de uma abordagem qualitativa de pesquisa foram acolhidas, interpretadas e discutidas as 

dificuldades que os docentes vivenciaram no cotidiano de suas aulas, com a intenção de auto-ajuda na 

construção coletiva de estratégias de ação, intervenção e mudança, balizadas pela reflexão teórica e 

prática. A pesquisadora teve o papel de mediadora, que busca compreender a priori as transformações 

que se fazem necessárias, que nesse caso refere-se às necessidades enfrentadas pelos docentes no 

processo de ensino-aprendizagem do ensino superior, momento em que se busca descobrir as 

competências essenciais docentes que provocam a ação, transformando as relações em sala de aula na 

direção de uma melhor aprendizagem. 

A opção deste trabalho embasa-se nos pressupostos qualitativos de pesquisa-ação pela esperança de 

atuar no espaço acadêmico e pedagógico a partir dos problemas e necessidades reais, e com o objetivo 
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de transformar e construir conhecimentos e contextos. É relevante destacar que as características 

qualitativas e dialógicas da pesquisa-ação não fogem ao espírito científico. Barbier (2002) caracteriza 

que a pesquisa-ação consiste em uma abordagem em espiral em que todo o avanço implica um efeito 

recursivo em função de uma reflexão permanente sobre a ação. E toda ação implica um crescimento 

do espírito de pesquisa. Na ação, o pesquisador passa e repassa o olhar sobre o objeto sob ângulos 

diferentes, retomando e ampliando a reflexão anterior. É o espírito da multirreferencialidade. 

Para que se possa agir e escolher metodologicamente os caminhos a trilhar é preciso definir 

coletivamente o que se quer alcançar, reunindo as informações necessárias para um diagnóstico, 

construindo com os professores a busca de uma ação, que não será imposta. Para agir, as pessoas 

precisam participar. Assim, as informações pertinentes acrescidas de ações consequentes podem 

terminar em resultados plausíveis.  

Para isso, os encontros do grupo foram agendados mensalmente, no período de um ano, com duração 

de três horas. No primeiro encontro procurou-se determinar os objetivos da ambiência temática, não se 

perdendo de vista o foco do estudo: desenvolvimento das competências docentes voltadas para o 

ensino-aprendizagem. Conjuntamente com os professores, os objetivos da AT foram traçados: 

Socializar experiências e desafios com os colegas; Perceber a função do ensino e  o papel que a 

universidade deve desempenhar na formação de seus alunos; Refletir sobre a prática docente em uma 

“Escola de Negócio”; Conhecer e reconhecer as novas competências docentes no ensino superior; 

Buscar melhor atuação na sala de aula. 

A pesquisa-ação parece responder a uma inquietação natural dos docentes em enriquecer seus 

conhecimentos para enfrentar a complexidade dos problemas encontrados. Os professores buscam 

informações no intuito de melhor desempenhar seu papel no ensino, desenvolvendo suas 

competências, para uma aprendizagem cooperativa na aquisição de conhecimentos, e para melhor 

avaliar os progressos dos alunos. (MORIN, 2004).  

Percebeu-se, em um primeiro momento com os docentes, algumas questões inquietantes, tais como: 

Como ensinar em uma “Escola de Negócio”? Como fazer valer as normas vigentes da UFC? Como 

incrementar a leitura dos alunos? Como promover a participação dos alunos em sala de aula? Como 

utilizar a tecnologia? Como avaliar os alunos? Como perceber os resultados da avaliação docente?. A 

partir dessas inquietações, verificou-se a necessidade da descoberta, pelos próprios sujeitos, das 

competências docentes essenciais para a solução das questões levantadas. Para isso, desenvolveu-se o 

tema tentando-se superar o simples enfoque de competências profissionais como qualidades isoladas, 

em busca de um enfoque pessoal e dinâmico centrado na participação do profissional que constrói, põe 

em ação e incorpora suas qualidades motivadoras e cognitivas para poder desenvolver uma atuação 

profissional eficiente. (MAURA; TIRADOS, 2008). 

Para o reconhecimento das competências essenciais para o ensino optou-se pela concepção 

construtivista que parte de uma visão sociológica da inserção do ser humano no trabalho, apontando as 
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competências como uma resultante de processos sistemáticos.  Explorou-se textos, para o estudo,  

extraídos dos livros de alguns autores como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001).  

Le Boterf (2003) considera a competência “um saber mobilizar”. Para esse autor, a competência não é 

um estado ou um conhecimento adquirido, e não se reduz a um saber ou a um saber-fazer. Ele conclui 

que competência é saber-agir, pois ninguém pode declarar-se competente se não for reconhecido como 

tal, pois toda a competência pressupõe o julgamento de outra pessoa. Possuir conhecimentos ou 

capacidades não significa ser competente.  

Zarifian (2001) considera que competência consiste: 
- no tomar a iniciativa e assumir responsabilidade de um indivíduo diante de                  

situações profissionais com as quais se depara; 

- em um entendimento prático de situações que se apoia em conhecimentos                  

adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das  

situações; 

- na faculdade de mobilizar rede de atores em torno das mesmas situações, de fazer com que 

esses atores compartilhem as implicações de suas ações, é fazê-los assumir áreas de co-

responsabilidade. (ZARIFIAN, 201, p.68, 72, 74). 

 
Opiniões dos professores foram exploradas em relação ao fazer pedagógico apoiado em competências 

a partir da teoria, e em busca da  melhoria da relação do que se ensina em sala de aula com o mercado 

de trabalho. 

A pesquisa-ação educacional é, sobretudo, uma estratégia para o crescimento e desenvolvimento de 

professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aperfeiçoar seu 

ensino, e em decorrência, a aprendizagem de seus alunos. ( TRIPP, 2005). 

Ao longo dos encontros observou-se a necessidade do estudo de um método que orientasse a 

compreensão do ensino de adultos. Iniciou-se, então, o estudo do modelo andragógico, baseado na 

Teoria de Knowles (1980), cujos pressupostos teóricos são apresentados em relação às características 

mais relevantes dos adultos para a aprendizagem, nomeadamente, a ênfase em quem aprende como o 

centro do processo educativo, a preocupação em estimular o “aprender a aprender”, que moldam a 

forma como esse autor concebe a prática educativa. 

Para cada princípio estudado da Teoria de Knowles, os professores sugeriram técnicas experenciais 

aplicadas, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Princípios andragógicos e técnicas experienciais aplicadas  

             PRINCÍPIOS               TÉCNICAS 
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Tirando proveito da experiência 

acumulada pelos alunos  

 

Discussões de grupo, exercícios de 

simulação, aprendizagem baseada 

em problemas e discussão de caso  

 

Propondo problemas, novos 

conhecimentos e situações 

sincronizadas com a vida real  

 

Discussão de grupo, aprendizagem 

baseada em casos reais  

 

Justificando a necessidade e 

utilidade de cada conhecimento  

 

Revisão pessoal, auto-avaliação e 

detalhamento acadêmico do assunto  

 

Envolvendo Alunos no 

planejamento e na 

responsabilidade pelo aprendizado  

 

Avaliação das necessidades do 

grupo,  monitoria, seminários.  

 

Estimulando e utilizando a 

motivação interna para o 

aprendizado  

 

Notas, premiações, concursos, 

melhores empregos.  

 

Facilitando o acesso, os meios, o 

tempo e a oportunidade  

 

Bibliografias, sites, laboratórios  

 

                  Fonte: Elaborado pela autora. 
                   
 
Os estudos de profissionalização docente referem-se ao bom profissional como aquele capaz de 

mobilizar competências pertinentes com base em uma análise reflexiva de sua prática cotidiana. O 

profissional melhor formado estará em condições de resolver  as complexidades das situações de 

ensino, seja qual for a dinâmica de sua equipe profissional e das contradições institucionais, nas quais 

possa estar envolvido. (MONCEAU, 2005). 
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3 - Etapas metodológicas da ambiência temática 

Esta pesquisa, por ser uma reflexão e produção coletiva em resposta às necessidades e prioridades do 

grupo da AT de uma “Escola de negócios”, com relação ao desenvolvimento de competências 

docentes, apresenta uma ênfase nas técnicas de trabalho coletivo com uma mediação teórico 

conceitual, que se distribuem em três etapas de trabalho: 

              1 – Delineamento da atuação do grupo. 

                    a-Identificação das expectativas e compreensão de problemas do grupo reativos às      

                    competências docentes; 

                      b-Delimitação e elaboração das questões norteadoras, com pesquisadores e participantes   

                    atuando com vez e voz. 

              2 - Estratégias de ação. 

                   a-Construção conjunta dos objetivos a serem alcançados; 

                   b-Propostas de ações e soluções aos problemas levantados pelo grupo por meio de   

                   reflexão e estudo coletivo; 

                   c-Seleção de marcos teóricos que nortearão os estudos: 

              3 – Ações transformadoras. 

                    a - Seminários mensais de estudo e análise coletiva da prática com participantes do   

                    grupo da AT. 

O seminário é uma técnica utilizada no exercício da pesquisa-ação. Comporta reuniões teórico-práticas 

com os participantes reunidos em grupos de estudo e reflexões. Promove o debate objetivando a 

aprendizagem conjunta e o planejamento de ações. Thiollent (2000) refere-se a seminário como um 

centralizador de todas as informações coletadas onde se discute as interpretações, e com as 

informações reunidas, e dentro da perspectiva teórica adotada, o seminário elabora diretrizes de 

pesquisa e diretrizes de ação. 

-Seminário: “Reconhecendo as competências essenciais para o ensino” 

Reflexão sobre a atividade: Identificação das competências essenciais para o meu ensino. 

 -Seminário: “Ética e comprometimento” 

Reflexão sobre a atividade: Quais desafios não sabemos enfrentar em sala de aula? 

-Seminário: “Proatividade e Criatividade” 

Reflexão sobre a atividade: Possibilidades de desenvolvimento destas duas competências. 

-Seminário: “Marketing pessoal e qualidade em serviços” 

Constou de uma palestra ministrada pela professora Claudia Buhamra, professora do Departamento de 

Administração/FEAAC. 

Reflexão sobre a atividade: Como está meu marketing pessoal? O que faço para desenvolvê-lo? 

-Seminário: “Missão, Visão e estratégias da FEAAC e as competências docentes”. 
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Reflexão sobre a atividade: O papel da FEAAC na comunidade,  sua missão e estratégias; debate sobre 

a visão que cada professor tem do ambiente em que está inserido, em se tratando do âmbito 

universitário. 

b - Encontros presenciais mensais promovidos pelo Projeto CASa: 

-Projeto Formação Docente  

Reflexão sobre a atividade: A importância do envolvimento dos professores novatos na UFC. 

-Palestra: Maturidade emocional e prática docente com o Prof. Dr. Cipriano Luckesi (Universidade     

Federal da Bahia-UFBA). 

Reflexão sobre a atividade: A importância do desenvolvimento da inteligência emocional. 

-Encontro de agrupamento. 

Reflexão sobre a atividade: Como se dá o desenvolvimento das ambiências e a troca de   Experiências: 

“A Interdisciplinaridade”. 

-Encontros presenciais das ATs. 

Reflexão sobre a atividade: A sustentabilidade e a necessidade de o docente utilizar o espaço de    

aula  para discutir as questões socioambientais; A evasão no Ensino Superior. 

c – Participação da AT nos Encontros Universitários da Universidade Federal do Ceará. 

-Apresentação do tema “Competências Docentes” objetivando as questões geradoras: “Os desafios 

diários em sala de aula nos levam à reflexão sobre como estamos desenvolvendo nossas atividades de 

ensino, e se conseguimos nos adaptar às mudanças e evoluções de comportamentos sociais, então: 

Somos realmente competentes no que fazemos? Somos críticos suficientemente em relação ao nosso 

trabalho? Procuramos sempre melhorar e não estagnar? Para gerar debate sobre o tema houve a 

apresentação de dois filmes que retratam a prática docente e a postura profissional do professor: “O 

sorriso de Monalisa” e “Mr. Holland – adorável professor”, que apresentam duas situações diversas 

mostrando a evolução e a adaptação de cada professor em seu cenário específico – a sala de aula. 

Ao concluir as atividades da AT houve a compreensão do grupo de que nem todas as  questões 

inquietantes poderiam obter respostas, pois cada docente tem seu tempo de reflexão. As mudanças são 

lentas, e as reflexões fundamentadas e conjuntas precisam ser constantes. A conscientização precisa 

ser estimulada, em especial com relação ao desenvolvimento de competências, pois o tema é complexo 

e exige mudanças de concepções envolvendo alterações no trabalho pedagógico. Mesmo que o 

docente tenha se apropriado teoricamente do processo é imprescindível que tenha o desejo de 

transformar suas ações. No desenvolvimento de competências, o professor aprende sobre seu próprio 

ofício ao construí-lo e refletir sobre ele, compreendendo-o, teorizando-o e agindo com diálogo e 

participação, buscando assim, a melhoria do ensino-aprendizagem.  
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Considerações finais 

Ao final de um ano de reflexão e ação concluiu-se que: novos pressupostos deverão ser elaborados 

para realizar novas práticas; a percepção de novos desafios é uma constante, portanto, deve-se 

encontrar sempre novas respostas; a relevância do reconhecimento e utilização das teorias implícitas 

da prática são imprescindíveis a fim de  renová-las e adequá-las; as articulações entre fins e meios 

educacionais é preponderante; houve o reconhecimento da necessidade de retirar do coletivo as fontes 

de aperfeiçoamento pessoal; houve a confirmação de que a transformação é o princípio do 

desenvolvimento; houve  a aquisição da capacidade de criar novas visões, de entender os problemas de 

outras formas, para além de seu repertório atual; a descoberta do significado concreto nas situações 

conflitivas e complexas, permite ver que a prática é um processo investigativo, de experimentar com 

as situações de forma a buscar novas e adequadas compreensões. 
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Título: 

A relevância e o papel da corporeidade na formação de professores para o ensino 
superior 
Autor/a (es/as):  

Queiroz, José J. [Universidade Nove de Julho - São Paulo] 

Resumo: 

Os estudos e pesquisas sobre corpo e corporeidade, que hoje ocupam amplo espaço na literatura 

acadêmica em quase todas as áreas do saber, estão penetrando no campo da educação, em 

especial na área da Educação Física., mas ainda não mereceram a devida atenção a relevância e 

papel que devem assumir na formação do professor do Ensino Superior em geral.  Objetivo 

deste texto é buscar respostas a esta lacuna. A metodologia consiste numa seleção e revisão 

analítica e critica de trabalhos que enfatizam a relação Educação e Corporeidade, apontando, a 

partir deles, a relevância e o papel a ser ocupado pela corporeidade na formação e atuação do 

professor não só no Ensino Fundamental e Médio mas também no nível universitário e não 

apenas para o docente em Educação Física. Quando não ausentes, o corpo e a corporeidade têm 

sido focalizados numa perspectiva dualista, mecanicista e mercadológica, espelhando a 

ideologia dominante no sistema educacional. No Brasil, a partir da década de 1980, a visão 

linear, disjuntiva e acrítica no tocante ao corpo e à corporeidade tem sido alvo de 

questionamentos nos estudos e pesquisas sobre educação. O texto apontará varias posições 

teóricas e práticas que buscam superar esta visão conservadora, assumindo novos fundamentos 

filosóficos tais como a dialética histórica, a tendência fenomenológica com base em Maurice 

Merleau-Ponty e, mais recentemente, a ida à teoria da complexidade de Edgar Morin. Este texto 

insere-se numa pesquisa mais ampla que está sendo conduzida sob o titulo: “Educação e 

Corporeidade. Nova fase. Fundamentação Teórica e Aplicações Práticas”, em andamento num 

Programa de Pós-Graduação em Educação de uma Universidade de São Paulo, cujos resultados 

parciais já foram expostos e debatidos em Congressos e Seminários no Brasil e no Exterior e 

publicados em capítulos de livros.  


