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1.1. 

Título: 

Desafios da docência universitária no século XXI: Múltiplos olhares a partir de 

referências historicopolíticas, socioculturais, epistemológicas e pedagógicas 

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a:  

Fernandes, Cleoni Maria Barboza [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS] 

Resumo: 

Este simpósio envolveu cinco universidades, sendo quatro brasileiras: Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal de 

Pelotas e Universidade do Grande ABC/SP, e uma estadunidense: Universidade do Texas. Utilizamo-

nos de uma metáfora – a composição do mosaico – antiga criação artística, para compreender e 

problematizar a docência universitária, como um fenômeno social e um exercício profissional de 

responsabilidade cidadã que precisa resgatar/fortalecer a finalidade ético-existencial da humanidade 

do humano para outra sociedade justa e solidária. A composição das ideias pelos autores/autoras 

transitou pelo diálogo humano como condição do diálogo epistemológico e político, tentando fazer a 

ultrapassagem da denúncia e da constatação crítica – necessárias – de dificuldades e de 

impossibilidades. Buscamos pré-ocupar-nos com os espaços de contradição assumindo riscos de 

encarar problemas como desafios, sem a ingenuidade salvacionista e sem a naturalização do 

inevitável, ou seja, do que está dado. 

Palavras-chave: 

Docência universitária; internacionalização; políticas públicas; inovação pedagógica; qualidade 

social. 

 

1.1.1. 

Título: 

Internacionalização da educação superior e docência universitária 

Autor/a (es/as):  

Morosini, Marilia Costa, [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS] 

Resumo: 

A Educação superior vem sendo marcada por um crescente processo de internacionalização que por 
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sua vez acarreta influências na docência universitária. A Internacionalização é um fato inerente à 

universidade, entretanto é no final do século passado que ela se expande e passa a ser critério de 

excelência na qualidade. São identificados um período de modernização universitária, seguido de 

outro de governança entre o estado nação e transnacionalização e, um mais recente, de regularização 

legitimadora com o domínio do processo de acreditação institucional nacional, regional e 

transnacional.  O presente trabalho identifica e analisa essas influências a partir da teoria de 

Dridksson quanto à cooperação internacional tradicional e cooperação internacional horizontal. A 

primeira é conceituada com ênfase no mercado e pelo qual os países e as instituições de educação 

superior competem entre si por demandas de sujeitos e consumidores, por ideias e influências. A 

segunda com princípios de análise social a partir de uma perspectiva crítica e da ideia de consciência 

e solidariedade internacional. Os indicadores/estratégias dos dois tipos de cooperação são ressaltados. 

Também são analisados na perspectiva institucional a influência da internacionalização sobre as 

funções universitárias de pesquisa e de ensino e a dicotomia entre essas funções. Complementando o 

trabalho é realizado um estudo sobre o sistema nacional de pós-graduação no Brasil e seus dados 

sobre cooperação, destacando a dicotomização da formação de recursos humanos para a produção de 

conhecimento via pesquisa e da formação de recursos humanos, via ensino. Como resultado aponta-

se para a existência de um processo de cooperação híbrida que causa impacto na docência 

universitária caracterizando-a como uma atividade muito maior do que a de ensino ou à relacionada à 

produção do conhecimento, mas uma função universitária que envolve paradigmas e valores de visão 

de mundo. 

Palavras-chave: 

Internacionalização. Docência universitária. Funções universitárias. 

 

A internacionalização da educação superior: um breve panorama no Brasil 

A docência universitária sofre influências do ambiente institucional, da legislação estatal e do 

contexto geopolítico econômico na qual se desenvolve. Ou seja, ela não se restringe a sala de 

aula, embora seja ali o focus visivel de sua consecução. É com base neste paradigma de crença 

nas explicações histórico-sociais interferentes no processo educacional que se torna significativo 

buscar as relações entre docência universitária e a sociedade contemporânea e neste caso a 

contemporaneidade marcada pela internacionalização.  

A Internacionalização é uma marca da universidade, entretanto é no final do século passado que 

ela se expande e passa a ser critério de excelência na qualidade universitária. 
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Examinando a Internacionalização Universitária na perspectiva do estado identificamos1, no 

Brasil, um período de modernização universitária, seguido de outro de governança entre o 

estado nação e poder transnacional e, um mais recente, de regularização legitimadora com o 

domínio do processo de acreditação institucional nacional, regional e transnacional.  

A internacionalização universitária se localiza prioritariamente junto às atividades de pesquisa e, 

neste caso elas ocorrem, nos programas de pós-graduação strito sensu. Suas estratégias têm 

como marca a cooperação internacional (intercâmbio de alunos e professores, convênios) e, 

ocorre, desde a década de 1930 – 60s, através de acordos bilaterais com países desenvolvidos: a 

Alemanha, Franca, Portugal, Suécia, Japão, e Holanda. O período da Modernização 

universitária, anos 70s, é caracterizado por uma política nacional de ciência e tecnologia 

marcada pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico – PND, pelos Planos 

Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PBDCT e complementada pelos 

Planos Nacional de Pós-graduação – PNPG e fomentada pela criação das Fundações de apoio a 

pesquisa estaduais – FAPs. As décadas seguintes são marcadas pela qualificação de professores, 

em doutorado e pós-doutorado, principalmente em países como USA, UK, FR, AL, IT, ES. 

Neste modelo a graduação apresenta um baixo nível de internacionalização.  

Hoje há uma tendência do intercâmbio esporádico à priorização da experiência internacional no 

mundo globalizado. É aquele modelo que ocorre entre países, regiões, blocos, IES e vem 

embutido numa concepção de educação transnacional e de Educação como serviços, onde o 

comércio, o mercado e as competências são determinantes. Centrando-nos no momento atual 

podem ser identificadas tensões entre a concepção de internacionalização universitária de 

caráter transnacional e a internacionalização universitária que tem como cerne o respeito ao 

local.   

A transnacionalização da Educação Superior tem como característica constituir-se em processo 

além da nação (não respeitam barreiras nacionais e regionais) e não têm a noção de relações 

entre países e/ou instituições. Este conceito está muito ligado ao ensino. Refere-se aos cursos, 

partes de curso ou outro serviço educacional oferecido aos estudantes de países diferentes 

daquele em que a IES fornecedora está baseada. (UNESCO, 1999) É característico desta fase a 

concepção de uma era neocolonialista na Educação Superior. Esta se refere a uma nova era de 

poder e influência, na qual corporações multinacionais, conglomerados de mídia e grandes 

universidades procuram dominar o mercado do conhecimento não só por razões políticas e 

ideológicas, mas, principalmente, por ganhos comerciais. Os governos não estão inteiramente 

fora deste quadro de negociações – eles oferecem alguma assistência às companhias que estão 

                                                      
1 O presente trabalho utiliza conceitos organizados e/ou desenvolvidos pela autora em MOROSINI, M. C. 
(2006). Assim, quando não há citação nas referências finais parte-se do princípio que as mesmas foram 
retiradas da referida enciclopédia.    
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atuando em seus países e têm um interesse residual em manter esta influência. O resultado é 

sempre o mesmo: a perda da autonomia cultural e intelectual pelos menos poderosos. 

(ALTBACH, 2004). Tal perspectiva interfere de forma acentuada na docência universitária, pois 

os parâmetros passam a ser universais e não colocam as características locais como fator 

determinante. 

Uma fase paralela á denominada de regularização legitimadora, ou aquela que objetiva a 

Garantia da Qualidade. Dispositivo facilitador deste modelo na graduação é a Acreditação de 

títulos e diplomas realizados em outros países e da transferibilidade de disciplinas e créditos 

realizados no exterior. 

A Internacionalização Universitária na perspectiva institucional identifica uma série de fases 

que podem compor a trajetória deste processo. A fase inicial é denominada de Doméstica 

representa uma perspectiva etnocêntrica da universidade, quando as instituições têm sua atuação 

voltada à nação onde estão situadas e com pouca participação no circuito internacional; Uma 

segunda fase é a Multidoméstica, quando a universidade oferece estudos no exterior e possui 

centros de pesquisa localizados em um país específico para o atendimento das exigências de 

bolsistas de outros lugares; A terceira é a Multinacional: engloba o desenvolvimento de escolas 

de negócios internacionais como empresas autossustentáveis de uma instituição matriz, usando 

um corpo docente local; ou instituições de Educação Superior além das fronteiras através da 

educação continuada; e a quarta é a Global ou transnacional, que tem surgido da evolução de 

organizações envolvidas em transações fora de seus países de origem. Esta fase se caracteriza 

por uma alta qualidade e baixos custos. (BARTEL, 2003). Esses modelos interferem 

diretamente na docência, estendendo-se desde uma perspectiva para alunos, professores, 

currículos, gestão com foco local, na fase doméstica até foco universal na fase transnacional. 

Wit, 2005, também analisando institucionalmente a Internacionalização da Educação Superior 

propõe dois modelos: o Modelo Periférico e o Modelo Central. O primeiro se caracteriza pela 

presença de atividades internacionais em alguns setores da IES No Brasil é o modelo 

predominante. O modelo central é aquele que incorpora uma dimensão internacional, 

intercultural ou global aos objetivos, funções e organização da educação pós-secundária. É 

aquele modelo que ocorre entre países, regiões, blocos, IES e vem embutido numa concepção de 

educação transnacional e de Educação como serviços, onde o comércio, o mercado e as 

competências são determinantes. 

O presente trabalho busca identificar as influências advindas da internacionalização 

universitária na perspectiva do estado e da instituição sobre a docência universitária. Tem como 

pano de fundo as concepções de Dridksson quanto à cooperação internacional tradicional e 
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cooperação internacional horizontal2. A primeira é conceituada com ênfase no mercado e pelo 

qual os países e as instituições de educação superior competem entre si por demandas de 

sujeitos e consumidores, por idéias e influências. A segunda com princípios de análise social a 

partir de uma perspectiva crítica e da idéia de consciência e solidariedade internacional.  

 

II. Internacionalização e educação superior: as funções acadêmicas 

Por sua natureza de produção de conhecimento a universidade sempre teve como norma a 

internacionalização da função pesquisa. A internacionalização da Educação Superior é mais ágil 

e mais rápida na função acadêmica de pesquisa. Isto porque a função investigativa tem uma 

autonomia ligada ao pesquisador e este busca relações internacionais para o desenvolvimento do 

conhecimento. Já a função ensino, principalmente o de graduação, é controlada pelo Estado e, 

no caso brasileiro, fortemente, desde o processo de autorização e reconhecimento de uma 

faculdade ou IES, credenciamento de cursos superiores, adequação as diretrizes curriculares dos 

cursos, implantação e execução do processo de avaliação institucional e o reconhecimento de 

títulos e diplomas realizados no exterior. O formalismo e a dependência às políticas estatais 

dificultam a autonomia da função ensino no contexto da internacionalização da educação 

superior. Com o crescimento dos blocos econômicos a internacionalização da função ensino 

vem sendo estudada e estratégias estão sendo propostas. 

Exemplificando com o Sistema Nacional de Pós-graduação no Brasil, na função pesquisa o 

governo do país parte do princípio que as atividades de intercâmbio e cooperação internacional 

constituem importantes instrumentos à ampliação da competência científico-tecnológica do país. 

Analisando o sistema nacional de pós-graduação no Brasil sobre cooperação destacam a 

dicotomização da formação de recursos humanos para a produção de conhecimento via pesquisa 

e da formação de recursos humanos, via ensino. 

Em 2011, as ações da Diretoria de Relações Internacionais totalizaram um investimento de mais 

de R$ 290 milhões, o que significa um aumento de aproximadamente 73% em relação à 

execução de 2010.  

 

                                                      
2 Modelo de cooperação internacional para a América Latina e para o Caribe, denominado de Cooperação 
Internacional Horizontal - CIH, sua base é a solidariedade e a consciência internacional. Este modelo se 
oporia ao modelo tradicional de cooperação internacional no qual o mercado tem o domínio dos 
princípios. O autor afirma que o propósito fundamental da cooperação internacional debe ser fortalecer 
los componentes claves de la integración y la articulación de los sujetos, instituciones, agencias y recursos 
para garantizar un tipo de cooperación horizontal compartida y que evite sustituir, alterar o dirigir la 
iniciativa local. El desarrollo de una capacidad propia o su potenciación local, sub-regional y regional 
debe ser el objetivo central de las nuevas formas de cooperación. Ello significa que los actores locales son 
los principales responsables del diseño y formulación de las propuestas, programas y proyectos de cambio 
y los actores principales del proceso de transformación. (p.25) 
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Gráfico 1 -  Evolução do Investimento da Diretoria de Relações Internacionais, CAPES, 

2005 - 2012 

 
Fonte: SILVA FILHO, Márcio de Castro, 2012. 

A CAPES, em 2011, apoiou 900 projetos de cooperação e mais de 8500 alunos/pesquisadores 

receberam bolsas para desenvolver suas atividades no exterior nas modalidades Graduação 

Sanduíche, Mestrado, Mestrado Sanduíche, Doutorado Sanduíche, Doutorado Pleno, Estágio 

Sênior e Capacitação para Profissionais da Educação. 

 

Gráfico 2 - Projetos e bolsistas, DRI/CAPES, 2011 
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Em 2011, foram negociados 39 novos acordos de cooperação com Alemanha, Bélgica, China, 

Cingapura, Colômbia, Dinamarca, Equador, Israel, Itália, Portugal e Suécia, além de quatro 

acordos com o Canadá, quatro com o Reino Unido, seis com a Coréia do Sul e quatorze com os 

Estados Unidos.  

Buscando a cooperação horizontal internacional, a CAPES financiou, em 2011, o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas de 1058 estrangeiros, principalmente através dos 

Programas de cooperação Sul-Sul, destacando-se os Programas PEC-PG (Programa de 

Estudante Convênio de Pós-Graduação - multilateral), PROFOR (Programa de Formação 

Científica - Angola, Cabo Verde, Moçambique) e PRÓ-HAITI. 
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Gráfico 3 - Estrangeiros apoiados pela DRI, 2011 

 
Fonte: SILVA FILHO (2012) 

 

Examinando o Sistema Nacional de Pós-graduação no Brasil na função ensino identifica que o 

ensino embora de influência recente na internacionalização universitária apresenta algumas 

tendências. Entre essas são identificadas: a Multinacionalização da Educação Superior, 

compreendida como programas acadêmicos ou IES pertencentes a um determinado país e que 

são oferecidos em outro(s) país (es). Geralmente a multinacionalizacao marca relações entre 

desiguais e tem como objetivo maior o lucro. As IES estrangeiras dominam a instituição local 

ou novas instituições são baseadas em idéias estrangeiras e valores não locais.  

Altbach (2004), identifica alguns tipos de multinacionalização: 1. estabelecimento de campus no 

estrangeiro por iniciativa local, com fortes relações com as instituições estrangeiras e, 

geralmente, supervisionadas pelas mesmas e acreditadas no país da matriz. O currículo é o da 

instituição estrangeira e a língua o inglês. Cita como exemplo a Escola de Negócios da 

Universidade de Chicago e seus campi na Europa. Os professores são oriundos da Escola e o 

currículo é o da escola com focus internacional. Refere-se a um pequeno número de 

universidades; 2. Modelo universitário padrão de exportação. Caracteriza-se pelo oferecimento 

de curso no exterior por instituição de pais industrializado, geralmente para países em 

desenvolvimento. O anfitrião pode ser uma corporação sem ligação alguma com educação, uma 

instituição educacional ou então uma combinação das duas alternativas anteriores. Cita como 

exemplo cursos oferecidos na Malásia por instituição australiana e/ou britânica. 3. 

Mcdonaldização – oferta de filiais “empacotadas” de IES ou cursos superiores em outro país, 

através de franchising. A universidade do exterior cede seu nome e seu currículo, providencia 

alguma supervisão e o controle de qualidade é realizado por uma instituição acadêmica ou então 

por firma de negócios. 4. Programas conjuntos (joint degrees) oferecidos por instituições de 

Educação Superior em dois ou mais países. O desenvolvimento e uso da internet vêm crescendo 

nos processos de multinacionalização.  (ALTBACH, 2004).  
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Com o desenvolvimento acirrado da internacionalização podemos chegar a ter um Capitalismo 

acadêmico, compreendido como tendência global de privatização na Educação Superior. A 

década de 90 foi marcada pela acentuada expansão das IES preferencialmente privadas. O novo 

século mantém esta característica e acrescenta à expansão da privatização a via da sociedade 

limitada ou de capital aberto, não importando mais os limites políticos do Estado-nação. Tais 

IES são organizações que têm campi em diversos países, seja como matriz, seja em forma de 

consórcio ou pelo predomínio no capital, via controle acionário da IES.  

Na perspectiva do ensino, neste século, a perspectiva da Garantia de Qualidade se consolida.  

Garantia de Qualidade se refere a formas de garantia de qualidade acadêmica e de sistemas de 

avaliação externa e acreditação como instrumentos essenciais. Atribuem-se, pelo menos, dois 

sentidos à expressão “garantia de qualidade”: desenvolver a qualidade de um curso ou 

instituição, ou dar certificado dessa qualidade a terceiros. A designação mais corrente para o 

processo relativo ao primeiro é avaliação, enquanto que, para o segundo, é acreditação. A 

distinção entre os sistemas de avaliação e de acreditação tem vindo a convergir cada vez mais 

acentuada nos objetivos e procedimentos de ambos.  

Assim, paralelo ao desenvolvimento da expansão do ensino internacionalizado um 

movimento que objetiva, em primeira mão, garantir a qualidade da educação surgem 

propostas e boas práticas do processo de Acreditação e que envolve registro de 

qualificação, agencias que realizam a avaliação e a acreditação.  

A QAAAS – Quality Assurance and Accreditation Agencies – Agências de Acreditação e de 

Garantia da Qualidade, são órgãos internacionais de registro de qualidade reconhecido 

internacionalmente, tendo como base a avaliação realizada por um grupo independente de 

experts sob os auspícios do Consórcio IAUP-INQAAHE-UNESCO. A inclusão de uma agência 

no WQR afirma que esta agência utiliza padrões de garantia de qualidade confiáveis, tais como 

um claro comprometimento com o desenvolvimento acadêmico da qualidade na instituição e 

nos programas avaliados, através de procedimentos corretos bem como pela publicação de 

relatórios e protocolos. Algumas características básicas da QAAAs são: funcionamento da 

agência autônomo da IES ou programa que está avaliando; a avaliação da qualidade ou a 

agência de acreditação está voltada primariamente para a avaliação da função educativa da IES. 

As atividades da agência podem ser definidas como avaliação da qualidade, auditoria, revisão 

ou acreditação. Estas atividades constituem-se nas ações primárias da agência.  

A INQAAHE – The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 

Education, ou seja, a Rede Internacional de agências para a garantia de qualidade na educação 

superior, é uma organização sem fins lucrativos, criada em 1991, para coletar e disseminar 

informações sobre teoria e pratica da avaliação, e sobre o fomento e manutenção da qualidade 
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na educação superior. A rede promove boas práticas na manutenção e fomento a qualidade na 

educação superior; apóia pesquisas na gestão da qualidade e em sua eficácia; oferece serviços de 

consultoria para o desenvolvimento de novas agências de garantia de qualidade; apóia relações 

entre órgãos de acreditação, especialmente os que operam ao longo de fronteiras nacionais; e 

apóia membros na determinação de padrões de operação ao longo de fronteiras nacionais; 

permite melhores informações sobre o reconhecimento internacional de qualificações; apóia o 

desenvolvimento e o uso do esquema de transferência de créditos que permitem a mobilidade de 

estudantes entre IES, dentro e fora dos limites nacionais; e capacita seus membros para 

reconhecerem organizações e praticas de acreditação dúbias, e organiza, quando solicitada, 

exame da operação de agências membro.  

A ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education, recebeu da 

Comissão Européia a incumbência de apresentar um conjunto de padrões, procedimentos e 

orientações para a garantia de qualidade e para o sistema de avaliadores externos da garantia da 

qualidade e/ou a acreditação de agências ou órgãos. As principais garantias decorrente de 

trabalho conjunto com a ESIB, EUA e EURASHE são: padrões europeus de garantia de 

qualidade, externos e internos das IES e para agências; as agências de garantia de qualidade 

devem se submeter a revisão cíclica a cada 5 anos; deverá ter uma ênfase na subsidiariedade, 

com avaliadores nacionais; registro europeu de agência de garantia de qualidade deverá ser 

produzido; o Comitê Europeu de Registro representará uma abertura para a inclusão de registro 

de agências; e deverá ser estabelecido um Fórum Consultivo Europeu para a garantia da 

qualidade na Educação Superior. Depois de implementadas as agências de garantia de qualidade 

terão sua consistência através da European Higher Education Area (EHEA) consolidada pelo 

uso de padrões e de orientações; as IES e as agências de garantia de qualidade deverão usar 

referências comuns para a garantia de qualidade; o registro tornará mais fácil a identificação 

profissional e a credibilidade das agências; Procedimento de reconhecimento das qualificações 

deverá ser fortificado; A credibilidade do trabalho das agências de garantia de qualidade deverá 

ser fortificada; O intercâmbio de idéias e experiências entre as agências e outros responsáveis 

(incluindo IES, estudantes e representantes do mercado de trabalho) deverá ser fortificado 

através do trabalho do Fórum Consultivo para a garantia de qualidade na Educação Superior; a 

confiança mútua entre as agências aumentará; e o reconhecimento mútuo tenderá a ser 

estabelecido. Está proposto a divisão das agências acreditadoras segundo a possível combinação 

de: a) agências avaliadas ou não; b) agências nacionais europeias, agências não nacionais ou 

agências extra-europeias que operam na Europa; e c) agências que atendem os padrões externos 

europeus de garantia de qualidade.  

As agencias ou redes de agencias de acreditação para terem seu valor reconhecido devem ser 

aceitas no WQR – Worldwide Quality Register – Registro Internacional de Qualidade, que é 
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um consórcio não lucrativo do IAUP, INQAAHE e UNESCO, responsável pela introdução da 

dimensão de qualidade na globalização da educação superior. WQR3 mantém relações com 

outros órgãos relevantes no campo da garantia da qualidade na Educação Superior como 

federações nacionais de agências (exemplo CHEA) ou redes regionais (exemplo ENQA) ou 

outros órgãos internacionais como a OECD e o Banco Mundial. O comitê gestor é formado por 

três representantes de cada um dos três órgãos que o compõem e decidem sobre a inclusão de 

uma agência no WQR, a partir da avaliação realizada por um grupo de experts independentes. 

No plano da Formação de Professores pode ser indicado como exemplo, provavelmente o mais 

desenvolvido, aquele que ocorre via Processo de Bolonha. Os principais desafios de Bolonha 

prendem-se com a definição clara dos objetivos de cada ciclo de estudos – pré-graduado (1º 

ciclo), graduado (2º ciclo – mestrado curto) e 3º ciclo, doutoramento (longo) – bem como da sua 

duração em função das necessidades da sociedade; com a reflexão sobre metodologias de ensino 

mais adequadas aos objetivos de formação de professores; com a utilização de uma 

aproximação baseada no trabalho do estudante – ECTS – sistema europeu de créditos –, e, por 

último, com o fornecimento ao estudante do Suplemento ao Diploma. (Silva Sousa, C.) 

Souza nos relata que a Formação de Professores nas IES Europeias se apoia num novo 

paradigma de ensino e de aprendizagem: Refere-se ao paradigma que transita de um ensino 

egocêntrico, com base no conhecimento resultante da memorização e assente no argumento da 

autoridade, para um modelo mais democrático e mais equilibrado onde o aluno e o docente 

estão mais próximos e onde o contacto pessoal é mais prolongado e com mais aproveitamento 

para ambos. Neste novo sistema, o aluno é responsabilizado a um nível diferente, sendo o seu 

trabalho mais autônomo, individual e criativo. A transição de um modelo de formação de 

professores de acordo com este processo implica numerosas alterações de que se destacam: a 

opção por ciclos de formação compatíveis nas diversas universidades da Europa; a adoção do 

conceito de unidade curricular que substitui o de disciplina e que valoriza primordialmente a 

quantidade de trabalho que o aluno produz acompanhado e autonomamente e a concepção de 

um sistema de créditos que são um valor numérico atribuído às unidades curriculares que 

expressam a carga de trabalho requerida ao estudante médio e a que é necessária para completar 

um ano de estudos completo na instituição. Note-se que os créditos se baseiam na carga 

completa de trabalho do estudante não se limitando às horas de contacto que tem com o 

professor. A fim de permitir a transferência de créditos entre as Instituições de formação 

                                                      
3 Os objetivos da WQR é incluir tanto agências de acreditação como também outros tipos de agências de 
garantia de qualidade. A agência acreditada ou avaliada pode ser pública e privada, nacional e 
transnacional, confinada a uma disciplina ou cobrindo muitas disciplinas. A agência deve ter no mínimo 
dois anos de experiência no campo da garantia externa da qualidade para obter o registro. (http://www.ia-
up.org/grp5/qualregis.doc). 

http://www.ia-up.org/grp5/qualregis.doc
http://www.ia-up.org/grp5/qualregis.doc
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europeias existe uniformização entre o número limite de semanas, de horas semanais e de 

créditos necessários para obter um determinado tipo de grau.  

Tais princípios e estratégias de garantia de qualidade buscam ser aplicados a EHEA– Área 

Européia de Educação Superior. Esta mesma lógica de busca de uma harmonização, aqui 

entendida como todos os atos normativos com vistas a possibilitar a mobilidade de títulos e 

diplomas superior entre os países, é estendida à União Européia com a América Latina, via 

UEALC 4 

Considerando a docência universitária via formação de recursos humanos é de ressaltar que a 

grande financiadora do alunado da pós-graduação é a CAPES, seguida do CNPq, das FAPs 

(fundação de amparo a pesquisa) e de outras fontes. Nos gráficos a seguir pode ser visualizado o 
                                                      
4 UEALC – Espaço Comum de Educação Superior UE, Al e Caribe. Refere-se ao conjunto de 
declarações e ações que tem como objetivo a construção de um espaço comum de Ensino Superior Ibero-
americano. Este espaço tem raízes em junho de 1999, na Declaração do Rio de Janeiro e que começou a 
ser projetado na Conferência de Ministros de Educação celebrada em Paris, em novembro de 2000. A 
Comissão de Seguimento desta Conferência elaborou o Plano de Ação 2002-2004 para a construção deste 
espaço comum, que foi aprovado na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo de Madri, em maio de 
2002. A construção do UEALC, bem como os objetivos perseguidos pelo Plano de Ação 2002-2004 e 
pela Declaração de Lima sobre Cooperação Universitária Ibero-americana de 2001, e os princípios que 
inspiraram a criação do Conselho Universitário Íbero-Americano (CUIB) tem como objetivos o fomento 
da mobilidade, o conhecimento recíproco dos sistemas de avaliação nacionais e a procura da qualidade. A 
melhora dos programas destinados a potenciar a mobilidade ou o desenvolvimento de critérios homólogos 
para a avaliação da qualidade são necessidades prioritárias. As declarações de Santiago de Compostela e 
Lugo em fevereiro de 2004, sob o auspício da Universidade de Santiago de Compostela, sustentam o 
Espaço Comum de Educação Superior UEALC. Este Espaço tem como compromissos: Impulsionar ações 
de melhora da qualidade e tender para modelos homologáveis de avaliação da qualidade e de acreditação; 
Incorporar um modelo de créditos acadêmicos que possibilite a equivalência e o reconhecimento de 
estudos e avançar na compatibilidade de sistemas universitários; Intensificar os programas de mobilidade 
de professores, estudantes e técnicos administrativos, aproveitando o valor agregado oferecido pelas 
nossas línguas comuns, instar à eliminação dos obstáculos burocráticos que dificultam aos participantes 
nos citados programas a entrada e permanência nos distintos países e impulsionar uma política de 
financiamento e bolsas que os torne efetivos e abrangentes; Reduzir a exclusão digital que dificulta o 
acesso às vantagens e às oportunidades de uma autêntica Sociedade do Conhecimento; Promover o uso 
das tecnologias da informação e as comunicações como uma via de intercâmbio acadêmico e de 
“mobilidade virtual”. Promover a criação de alianças ou consórcios que facilitem a disponibilidade e o 
acesso a fundos bibliográficos digitais e bases de dados, e impulsionar uma cultura de solidariedade na 
difusão de materiais e resultados de docência e pesquisa; Propiciar medidas que favoreçam a criação de 
redes de cooperação entre universidades ibero-americanas; Implementar programas destinados à 
formação superior em áreas especificamente relacionadas com o desenvolvimento de países emergentes e 
colaborar, em geral, na formação de doutores; Promover a transferência do conhecimento e do resultados 
da pesquisa à sociedade, assim como o desenvolvimento e a inovação, fomentando a cultura 
empreendedora nas universidades, o apoio aos empreendedores e a criação de empresas; Apoiar as 
políticas de solidariedade e de compromisso social das universidades com o seu entorno, assumindo como 
linha de pensamento e atuação contribuir decisivamente com o desenvolvimento sustentável, o 
voluntariado, a solidariedade e o apoio às pessoas com necessidades especiais; Educar nos valores da 
pessoa, da democracia, do conhecimento e do respeito mútuo entre os povos, como vias para melhorar os 
nossos sistemas políticos e sociais e conseguir o desenvolvimento integral das nossas sociedades; 
Apresentar estas iniciativas ante os organismos competentes. Esta associação tem como atores centrais: 
Universidades e instituições de Ensino Superior (acadêmicos, investigadores y estudantes); Associações 
de universidades a escala nacional; e internacional; Governos dos países; Atores associados, tais como 
Redes de qualidade, de investigação, de acreditação e profissionais; Colégios profissionais; Agências 
nacionais e internacionais de apoio à educação superior; Empregadores e suas organizações. 
(LHAMARA, MORA, 2005).  
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cenário da concessão de bolsas para a pós-graduação de mestrado, mestrado profissionalizante e 

doutorado pelas agências governamentais CAPES, CNPq e FAPs, em 2010, no Brasil e a 

distribuição entre os tipos de bolsa. 

O mapa mundi apresentado nos permite visualizar os países e o número de bolsistas brasileiros 

no exterior e, em anexo, podemos identificar as principais IES que recebem nossos bolsistas, 

nos USA, Alemanha, França, Portugal e Espanha.  

 

Gráfico 4 - Panorama do Alunado da Pós-graduação, Brasil, 2010. 

 
Fonte: CAPES/ PNPG, 2011. 

 

Tabela 1 - Bolsistas da CAPES no exterior no período 2011-2014. 

 

Fonte: CAPES/DRI. 2012. p. 10 
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Gráfico 5 - Bolsistas Brasileiros no exterior, CAPES, 2010 

 

Fonte: Plano Nacional de Pós-graduação, CNPq. 2011-2020 

 

Enfim a cooperação internacional tem como objetivos tanto atender a cooperação tradicional 

como a cooperação horizontal. Entre os objetivos da Cooperação internacional no Brasil se 

destacam: Envio de mais estudantes ao estrangeiro para fazer PhD, em áreas defasadas em vista 

da dinamização do sistema e da captação do conhecimento novo; Expansão dos programas de 

graduação e doutorado sanduíche; Estimulo à atração de mais alunos e pesquisadores visitantes 

do estrangeiro;  Apoio a avanços na produção científica qualitativa; Aumento do número de 

publicações com Instituições estrangeiras. 

A docência universitária aponta para uma reacendimento da formação de recursos humanos no 

exterior neste século, como pode ser deduzido pelas informações advindas da CAPES, marcadas 

pela forte expansão de investimentos. Cabe ainda citar que esta influência que vem sendo 

fomentada pelas políticas brasileiras tanto advindas do MEC como também do MCT – 

Ministério de Ciência e Tecnologia se expande para o alunado da graduação. O programa 

Ciência Sem Fronteiras lançado em 2011, prevê 100 000 bolsas para a qualificação no exterior 

para estudantes das áreas das exatas e biomédicas.  Sem sombra de dúvidas esses discentes 

quando em sala de aula influenciam a docência universitária. 
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III. Considerações finais  

A relação entre educação e internacionalização, da forma como está sendo posta, é mais 

complexa e contenciosa do que clara. Pode ser concentrada na perspectiva liberalista se 

considerar a exportação de oportunidades e na perspectiva protecionista quando se considera a 

importação. A internacionalização da Educação Superior na medida em que tem ênfase mais na 

interação entre culturas e menos na homogeneização de culturas, pode conter os danos de uma 

educação transnacional. O desenvolvimento da importância do conhecimento e do capital 

humano, paralelo ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação tem 

aumentado a relação entre internacionalização da Educação Superior, globalização e 

regionalização.  

Como resultado aponta-se para a existência de um processo de cooperação híbrida que 

causa impacto na docência universitária caracterizando-a como uma atividade muito 

maior do que a de ensino ou a relacionada à produção do conhecimento, mas uma função 

universitária que envolve paradigmas e valores de visão de mundo.  
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A filosofia das ações afirmativas e sua aplicação nas Américas 

Autor/a (es/as):  

Somers, Patricia [University of Texas at Austin] 

Pan, Miriam [Universidade Federal do Parana] 

Cofer, Jim [Missouri State University] 

Heitzman, Amy [University Professional Continuing Education Association] 

Resumo: 

As políticas de  ação afirmativa na educação têm sido utilizadas em todo o mundo como um meio de 

fornecer acesso e equidade para grupos sub-representados. De acordo com Clancy e Goastellec 

(2007), o debate sobre ação afirmativa se concentra em três questões principais: mérito herdado, a 

igualdade de direitos (acesso aberto ou acesso por teste de admissão) e equidade (igualdade de 

oportunidades). Há uma série de inquietantes questões filosóficas. O que é mérito e como pode ser 

medido? Quem deveria frequentar o ensino superior e quem realmente frequenta? A equidade pode 

proporcionar igualdade para todos os grupos? Como a sociedade se beneficia de programas de ação 

afirmativa? De acordo com Tierney, ´´defensores alegam que a ação afirmativa permite que grupos 

anteriormente marginalizados entrem na educação superior. Os críticos dizem que é uma política de 

substituição  dos critérios tradicionais de admissão por táticas questionáveis, destinadas unicamente a 

superar a sub-representação de grupos minoritários (2007, p. 385). Vamos explorar estas questões 

utilizando várias teorias filosóficas para situar o debate. Entre os filósofos podemos citar Among the 

researchers we cite are Aristotle, Alon and Tienda (2007), Eberhardt and Fiske (1994) Moses (2010), 

Moses and Chang (2006), Rawls (1972, 1993), and Tierney (1997, 2007). Analisamos em detalhe as 

abordagens utilizadas por três países da América: Canadá, Estados Unidos e Brasil. Com histórias 

diferentes, demografia e sistemas jurídicos distintos, cada país tem uma abordagem única para a 

equidade e aborda a filosofia de ação afirmativa de diferentes maneiras. 
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As políticas afirmativas na educação têm sido utilizadas em todo o mundo como um meio de 

fornecer acesso e equidade para grupos sub-representados. Para Clancy e Goastellec (2007), o 

debate se concentra em três questões principais: mérito, igualdade de direitos e equidade. Há 

uma série de inquietantes questões filosóficas. O que é mérito e como pode ser medido? Quem 

deveria frequentar o ensino superior e quem realmente frequenta? A equidade pode 

proporcionar igualdade para todos os grupos? Como a sociedade se beneficia de programas 

afirmativos? De acordo com Tierney, "defensores alegam que a acção afirmativa permite que 

grupos anteriormente marginalizados entrem na educação superior. Os críticos dizem que é uma 

política de substituição dos critérios tradicionais de admissão por meios questionáveis, 

destinadas unicamente a superar a sub-representação de grupos minoritários (2007, p. 385). 

Moses (2010) examina quatro justificativas para a ação afirmativa: remediação, justiça social 

economia e diversidade. As duas primeiras constituem-se argumentos de ordem moral e as duas 

últimas, argumentos de ordem instrumental. A lógica da justiça social, segundo a autora, deve 

constituir-se argumento central na implantação dessas políticas para uma sociedade 

democrática. 

Abordamos essas questões a partir de algumas teorias filosóficas para situar o debate. Embora a 

política afirmativa tenha sido implementada em muitos países, analisamos em detalhe as 

abordagens utilizadas por três países do Continente Americano: Canadá, Estados Unidos e 

Brasil. Com histórias diferentes, demografia e sistemas jurídicos distintos, cada país tem uma 

abordagem própria para a equidade e aborda a filosofia de ação afirmativa de diferentes 

maneiras. 

 

Ação Afirmativa: pressupostos e implementação nas Américas 

O conceito de Ação Afirmativa nos remete a ações positivas como recrutar, contratar, admitir, 

matricular, as quais tenham poder de alcançar grupos minoritários que se encontram em situação 

de desigualdade ou exclusão social, tanto na educação quanto no trabalho. Elas podem ser 

voluntárias ou obrigatórias, determinadas por leis ou pelos tribunais dependendo do sistema 

jurídico do país. As Ações Afirmativas para admissão no ensino superior podem ser por raça ou 

etnia, por legacy (parentes participaram das universidades), por habilidade atlética, sexo, por 

regionalidade, por classe social, ou por necessidades especiais, dentre outros.  
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O uso do conceito implica uma discussão filosófica acerca do discernimento sobre igualdade e 

justiça e sua aplicação em uma dada sociedade em determinado momento histórico. A 

discriminação vista desde a perspectiva da racionalidade filosófica possui uma abordagem sobre 

o passado, presente e futuro, sendo discutida por vários estudiosos (Rawls, 1971; Nagel, 1973). 

Tierney (1997) faz uma discussão filosófica incluindo três razões para essas políticas. A justiça 

compensatória (passado), a justiça processual (correção) e a mais recente abordagem é a ênfase 

na diversidade. 

Os três princípios são polémicos uma vez que colocam em choque o critério meritório clássico. 

Mérito e justiça entram em confronto quando algum tipo de política afirmativa é aplicada para o 

acesso ao ensino superior. É o caso do princípio da compensação nos Estados Unidos, 

atualmente proibido pelos tribunais em função dos dilemas provocados pelos casos julgados 

pelas cortes. Em busca de resultados mais efetivos o país busca um modelo baseado em metas e 

cronogramas para o recrutamento de alunos ou contratação de funcionários como forma de prevenir a 

discriminação. Implantada desde a década de 1960, a política afirmativa surge do 

reconhecimento da situação de desigualdade dos afro descendentes na sociedade norte-

americana. A sociedade americana construiu-se sob o ideal de um governo democrático, 

fundamentado especialmente na igualdade e liberdade. Moses (2010) afirma que o governo 

pode usar a política para reduzir desigualdades sociais e económicas, sem contudo impor 

valores sobre seus cidadãos.  

Historicamente, a classificação da população dos EUA deu-se a partir de um modelo baseado 

em fatores de hipodescendência biológica, que deu origem a uma sociedade biracial, cuja matriz 

identitária é conhecida como one drop rule (regra de uma gota só) na cultura norte-americana. A 

história da legislação conhecida como “separate but equal” (separados mas iguais) até cerca de 

40 anos atrás visava separar brancos e negros Em 1954, a Corte Suprema dos Estados Unidos 

denuncia a violação das garantias de direitos iguais, abrindo-se o campo dos Direitos Civis, na 

década de 1960, e levando a medidas para a reversão desse quadro de discriminação racial por 

meio de políticas afirmativas. A experiência americana retrata que o seu uso na educação e no 

trabalho sempre foi polémica, embora se tenha consolidado como forma de defender os Direitos 

Civis das minorias.  

O Presidente John Kennedy representou um marco na articulação das ações afirmativas, por 

meio da Ordem Executiva 10925 dirigida a companhias e universidades que tinham contrato 

com o governo federal: “a ação afirmativa determinou que o empregador não poderia 

discriminar com base em raça, cor, credo ou nacionalidade” (Jost, 1995, p. 375). A Ordem 

Executiva foi aprimorada por outra,11246, no governo do Presidente Lyndon Johnson, a qual 

exigia que todas as instituições “que fazem negócios com o governo federal mudassem as 
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práticas de recrutamento e contratação, a fim de criar uma população diversificada de 

trabalhadores para abolir práticas discriminatórias” (Wolley & Peters, 2009). 

Em 1972, novas legislações foram criadas em benefício das mulheres universitárias. A Lei dos 

Direitos Civis de 1964 foi alterada a fim de proibir toda e qualquer discriminação por raça, cor, 

religião, nacionalidade e gênero nas instituições educacionais. Nos termos dessa lei, um 

acadêmico poderia ingressar em uma universidade pública ou privada. Além disso, o tribunal 

poderia ordenar à instituição educacional a ter ações afirmativas para evitar futuras práticas 

discriminatórias. 

Assim tem inicio os programas de reserva de um percentual de vagas (set-asides) 

disponibilizadas no processo de admissão/acesso universitário aos candidatos pertencentes a 

grupos minoritários que são capazes, mas não têm a formação escolar e outras experiências que 

os candidatos de elite têm para concorrer a uma vaga nas instituições de elite. A reserva de 

percentuais de vagas para admissão nas universidades deixa de ser utilizada, entretanto, com 

base nas decisões da Suprema Corte, após o marco dos processos judiciais, cujas decisões 

balizaram as políticas afirmativas para o ensino superior impedindo, contudo, o uso de 

percentuais numéricos. Resumidamente, Bakke (1978) permitiu a ação afirmativa em admissões 

da universidade para fins de criação de uma experiência educacional diversificada para todos os 

alunos. Hopwood v. Universidade do Texas determinou que a única justificativa legal para a 

ação afirmativa era para “corrigir os efeitos presentes da discriminação do passado”. No 

entanto, em Grutter v. Bollinger (2003) confirmou-se a constitucionalidade das Ações 

afirmativas. A decisão do tribunal determina também que a obtenção de uma "massa crítica" de 

estudantes de minoria foi um “uso admissível” de ação afirmativa. O tribunal institui que a raça 

pode ser um fator “plus”, um dos muitos critérios que as universidades poderiam usar nas 

admissões. 

Os tipos mais comuns de ação afirmativa nas universidades americanas são raça ou etnia, por 

legacy (parentes participaram das universidades), por habilidade atlética, (Masey & Mooney, 

2007), e também por género (Moses, 2010). 

Nos Estados Unidos, os 50 anos de experiências com diferentes tipos de ação afirmativa 

resultaram em uma ação recursiva em relação às cotas e no desenvolvimento de outros tipos de 

medidas, como, por exemplo, os planos percentuais. Esses planos surgem como forma de 

garantir a diversidade e a presença de grupos sub-representados na educação e no trabalho. 

Conhecer a experiência norte-americana é uma oportunidade de compreender a complexidade 

de seu processo de implantação e as transformações resultantes de sua implementação. 

No Brasil, a distribuição dos bens culturais, em especial aqueles transmitidos pela educação 

formal, geram grandes desigualdades. Menos de 15% da população conclui o ensino superior. 
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Os alunos que atingem este nível de ensino são normalmente preparados por um ensino básico 

de qualidade, o que retrata um sistema de oportunidades desiguais para o enfrentamento dos 

concorridos exames de seleção para uma vaga nas universidades de elite. A expansão do 

número de vagas e cursos tem sido meta do governo nos últimos dez anos. Dados estatísticos 

destacam o crescimento do sistema privado no país. Considerando todas as modalidades de 

ensino superior e a expansão do número de matrículas ocorridas nos últimos anos, a população 

que frequenta o ensino superior 18 a 25 anos ainda é de 13,9%, o que coloca o Brasil em uma 

categoria de "elite" segundo a classificação de Trow (2006). O sistema público tem o maior 

número de universidades de elite no país, que são gratuitas, cujo ingresso tem sido 

tradicionalmente realizado por um teste chamado vestibular. Segundo Clancy & Goastallec 

(2007) os candidatos com as maiores pontuações nos testes vestibulares, geralmente 

privilegiados por frequentar uma escola de alta qualidade, além de possuir outros recursos 

econômicos, sociais e culturais, acabam sendo os alunos das universidades públicas de elite.  

A situação econômica do Brasil e sua estrutura de oportunidades educacionais são muito 

distintas dos outros dois outros países estudados. Embora o país se encontre entre as dez 

maiores economias mundiais, registrando uma queda na desigualdade de renda nos últimos 

anos, seus indicadores socioeconômicos são desfavoráveis. Seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) reafirma um quadro de exclusão social que produz um abismo entre o Brasil e 

os países mais ricos.  

Em resposta a pressões internas e externas em face a esse abismo, o atual governo brasileiro 

adota uma posição de maior incentivo em relação à implementação das políticas afirmativas. A 

participação do Brasil na Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância realizada em Durban em 2001 é considerada um 

marco na discussão sobre as políticas de ação afirmativa como alternativa para restabelecer a 

justiça social e o atendimento aos direitos humanos para a maioria da população. 

O Movimentos Negro protagonizou o processo de mobilização, negociação e de pressão ao 

Governo Federal para que medidas de combate às desigualdades raciais, fossem contempladas 

nas propostas apresentadas. As chamadas políticas de ação afirmativa tornam-se, a partir de 

então, tema de intenso debate no contexto das reformas do ensino superior brasileiro, entendidas 

como estratégias de resgate do compromisso social da universidade para com a inclusão social.  

A preocupação com o acesso às instituições de elite fez com que os governos federal e estaduais 

e as universidades públicas implementassem algum tipo de ação afirmativa para estudantes de 

baixa renda, minorias étnicas, povos indígenas e pessoas com deficiência. Portanto, podemos 

dizer que uma mudança na estrutura de oportunidade vem ocorrendo no pais, o que permite, 

pela primeira vez na história da educação superior brasileira, conciliar mérito com outras 
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medidas de ingresso, criando uma estrutura de oportunidades mais equilibrada e garantindo uma 

expansão do sistema mais equitativo. O fortalecimento do sistema público, estratégias para a 

inclusão de segmentos desfavorecidos para as instituições públicas e privadas e as estratégias de 

inclusão regional preparam o palco para a democratização do ensino superior no Brasil nos 

últimos 10 anos. 

O conceito de ações afirmativas encontra-se em construção no pais, possibilitando múltiplas 

abordagens e leituras. As cotas têm sido o principal instrumento de implementação de tais 

políticas. Seu uso é obrigatório quando determinado por Lei, embora as universidades publicas 

brasileiras tenham implantado cotas em seus processos seletivos, sem que a lei tivesse sido 

aprovada. As cotas vêm sendo definidas no contexto brasileiro como ações afirmativas que 

“priorizam a inserção social de grupos minoritários com histórico de exclusão [...] por meio da 

reserva de vagas” (Guarnieri & Melo-Silva, 2007, p.70). No contexto educacional as cotas 

simbolizam reserva de percentuais de vagas principalmente em universidades.  

As ações afirmativas têm contemplado vários setores sociais, principalmente mulheres e pessoas 

portadoras de deficiências físicas, sem produzir grandes polemicas, embora as cotas para 

pessoas negras tenham se tornado o cenário de grandes embates para a aprovação dessas 

políticas. O reconhecimento do racismo e o combate da discriminação racial vem sendo 

consolidado  no pais, no entanto, a adoção das cotas para esta população não atinge consenso 

em termos de justiça e de medidas a serem adotadas, sejam elas compensatórias ou corretivas. 

O país já aprovou leis de cotas para pessoas portadoras de deficiências físicas, a Lei nº 8.112/90 

define a reserva de 20% das vagas nos concursos públicos e desde 1991 empresas com mais de 

cem funcionários devem preencher de 2% a 5% dos cargos com esses(as) profissionais. Quanto 

às mulheres, a lei Eleitoral nº 9.504/97 dispõe sobre sua participação como candidatas e 

estabelece o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Em atenção à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação que prevê nível superior a todo o professorado da 

educação infantil, muitas instituições de ensino superior passaram a oferecer reserva de vagas 

para esses(as) educadores(as).  

Os exemplos citados acima não ferem o principio de igualdade tampouco geram embates 

morais. No entanto, quando as medidas apresentam recorte racial a sociedade brasileira se 

divide e os conflitos se revelam em diferentes arenas, denunciando os persistentes efeitos do 

racismo. 

Compreender esse processo requer conhecer um pouco mais a história do significado da 

identidade brasileira e do sentimento de nacionalidade dominante no país, que pode ser 

representado a partir da asserção de Gilberto Freyre (Casa Grande e Senzala, 1933/1992) sobre 

a miscigenação e a mistura racial como constituindo o coração da identidade nacional, que 
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resultou no mito da democracia racial na década de 1930. Gilroy (2001) aponta a possibilidade 

de o brasileiro se pensar como em um mundo sem raças, não como um povo composto por 

distintas raças. Sentimento de orgulho nacional, que permite a desracialização da identidade 

individual (Fry, 1996). Nesse sentido, o que as cotas raciais colocam em jogo não é apenas uma 

questão de distribuição ou redistribuição de direitos, mas a imagem que o país tem de si mesmo, 

o que pode explicar o horror sentido por muitas pessoas e a natureza emocional da polémica 

gerada pelas cotas.  

Conforme os dados apresentados pelo Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 

2007-2008 (UFRJ, 2008) entre os anos de 1995 e de 2006, o número total de estudantes 

universitários de cor ou raça branca passou de 1,50 milhões para 4,03 milhões em todo o país. 

Entre o contingente de cor ou raça preta e parda, o número de estudantes no ensino superior 

passou de 341,24 mil, em 1995, para 1,76 milhões, em 2006, resultando em um crescimento de 

415,0%. O impacto das ações afirmativas pode ser avaliado como positivo na elevação se deu 

dentro do contexto da adoção de medidas de inclusão de pretos e pardos nas instituições de 

ensino superior, tal como foram o caso das cotas, nas públicas, e do PROUNI e do FIES, nas 

particulares. De 2002 a 2006, houve um aumento de 17,4% no número de estudantes brancos 

das universidades públicas e de 31,1% nas universidades particulares. No mesmo período, entre 

o contingente preto e pardo, ocorreu um aumento de freqüência de 31,4% no sistema de ensino 

público e de 124,5% no privado. Em 1995, 18,1% do total de universitários eram deste 

contingente, tendo esse índice aumentado para 29,9%, em 2006. Apesar dos avanços 

consideráveis, o Relatório indica que a taxa líquida de escolaridade no ensino superior, entre 

1995 e 2006, passou de 9,2% para 19,5%, entre a população branca e, de 2% para 6,3%, entre a 

preta e parda. Mesmo a taxa líquida de escolaridade no ensino superior tendo duplicado entre os 

brancos e triplicado entre os pretos e pardos, em 2006, entre os jovens pretos e pardos com 

idade esperada para ingressar no ensino superior, mais de 93,7% estavam fora da universidade, 

fosse ela pública ou privada, enquanto do total de jovens brancos, um em cada cinco estava na 

universidade. (p. 184-185). 

Esses dados retratam que as políticas afirmativas representaram uma medida estratégica para 

reverter o quadro de desigualdade de acesso ao ensino superior para grupos historicamente 

excluídos deste nível de ensino. No entanto, muitos outros caminhos ainda precisam ser 

percorridos para que o Brasil atinja um nível de acesso equitativo, assim como um índice de 

sucesso na titulação destes alunos. 

No âmbito do Poder Legislativo, encontra-se em tramitação na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, do Senado Federal, o Projeto de Lei 180/2008 (ao qual estão apensados os 

similares PLS 215/2003; PLS 344/2008 e PLS 479/2008) que dispõe sobre o ingresso nas 
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universidades federais e estaduais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. 

Esse projeto visa a instituir a obrigatoriedade da adoção de políticas afirmativas pelas 

instituições federais de ensino superior (IFES). As diferentes ações já ocorridas nos tribunais 

tem balizado favoravelmente o uso medidas e em abril de 2012 o Supremo Tribunal Federal 

julga a constitucionalidade das ações afirmativas no Brasil, afirmando-a. 

As políticas afirmativas vêm representando uma medida estratégica para reverter o quadro de 

desigualdade de acesso ao ensino superior para grupos historicamente excluídos deste nível de 

ensino. No entanto, muitos outros caminhos ainda precisam ser percorridos para que o Brasil 

atinja um nível de acesso equitativo, assim como um índice de sucesso na titulação destes aluno. 

A polémica sobre essas políticas gira em torno das cotas raciais. Seus defensores se posicionam 

contra o racismo, considerando-o um grande problema social, independente de ser reconhecido 

publicamente ou não e defendem políticas para superá-lo. Seus opositores acreditam que se trata 

apenas de medida paliativa que serve para tirar o foco do problema central da desigualdade de 

educação básica. Alguns de seus opositores defendem o uso de AA baseadas no critério de 

classe social. 

As políticas afirmativas vem provocando a re-significação do ideário de democracia racial no 

pais, principal componente da identidade nacional, e pela história de aparente ou pseudo 

harmonia na convivência entre brancos e negros, mascarando o preconceito racial. Moses 

(2010) afirma que existem duas justificativas para o uso de políticas afirmativas: moral e 

instrumental. A primeira está ligada a profunda crença sobre o certo e o errado e como as 

pessoas devem ser tratadas. O Brasil direcionou seus programas para combater o racismo, 

implementar a equidade e buscar a justiça social, segundo analise da autora, sob um argumento 

de ordem moral. 

O Canadá é composto por uma população de grande diversidade em termos económicos, 

culturais, religiosos e políticos. A dominação estrutural entre a maioria inglesa e os vários 

grupos minoritários não é violenta, mas evidente. A consciência política e cultural e as 

demandas das minorias para a independência ou a autodeterminação estão diretamente 

relacionados com o ativismo quebequense.  

A língua francesa criou a consciência sobre as demandas identitárias dos nativos. Gonzáles 

(2002) descreve a história da população quebequense de língua francesa antes dos anos 60, cuja 

identidade foi baseada em pequenas comunidades rurais, pouco politizadas, conservadora e 

unificada em torno da igreja católica. Nessa década, a modernização marca a urbanização e o 

surgimento de uma elite liberal. Uma nova consciência nacional emergiu resultando de um 

período conhecido como a "Revolução Calma". A ideia de independência trouxe demandas por 

autonomia política e soberania cultural. 
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A maioria inglesa tem um papel dominante e é o principal beneficiário das políticas do governo 

federal. A população de língua francesa do Quebec forma o Partido Quebequense que contribuiu 

para reforçar uma ideia separatista no país. Como resultado, uma série de reformas ocorreram 

com o objectivo de adaptar a estrutura para algumas necessidades da sociedade quebequense, 

como uma nova Constituição (1982), reconhecendo o "direito à diferença" das minorias e 

dando-lhes um lugar especial dentro províncias da federação e das instituições políticas. Com 

estas medidas, a identidade francesa foi aceita como língua oficial, a autonomia foi concedida 

em alguns aspectos do comércio exterior, migração e referendos foram realizadas em Quebec 

desde 1980, a fim de permitir que a população local pudesse decidir sobre a separação de 

Quebec. Independente dos prós e contras sobre o separatismo, o impacto principal do 

movimento é o fato de que outros grupos minoritários conscientizam-se de seu "direito à 

diferença". 

O Canadá reconhece nacionalidades, e não raças. Provavelmente esta é a razão por que afro-

canadenses não estão registrados no censo. Suas demandas específicas e recentes têm gerado 

uma nova coesão cultural, principalmente na literatura e na música. Integra uma colagem em 

termos económicos, culturais, religiosos e políticos que ainda relega indígenas, afro-americanos, 

os novos imigrantes e para certos graus habitantes de língua francesa, a um status inferior.  

A Carta de Direitos e Liberdades do país permite a criação de políticas afirmativas, em forma de 

programa para a melhoria das condições de indivíduos ou grupos desfavorecidos, incluindo os 

que estão em desvantagem por causa da raça, origem nacional ou étnica, cor, religião, sexo, 

idade ou deficiência física ou mental. Na área do trabalho a Lei canadense exige que empresas 

reguladas pelo governo federal deem tratamento preferencial às mulheres, pessoas com 

deficiência, indígenas e minorias visíveis. Pessoas de origens aborígenes costumam ter 

exigências diferenciadas de entrada em muitas universidades canadenses, sendo elegíveis para 

bolsas de estudo exclusivas. A génese da consciência política e cultural e as demandas das 

minorias para a independência ou a autodeterminação, segundo Gonzáles (2002) estão 

diretamente relacionados com o ativismo quebequense. A língua francesa criou a consciência 

sobre as demandas dos nativos para sua própria identidade. Como resultado, uma série de 

reformas ocorreram com o objectivo de adaptar a estrutura para algumas necessidades da 

sociedade quebequense, reconhecendo o "direito à diferença" das minorias.  

 

Considerações finais 

As demandas por políticas afirmativas no Canadá, EUA e Brasil seguiram cursos diferentes.  

Elas nos desafiam com difíceis dilemas morais e nos convocam a um posicionamento sobre a 

coisa certa a fazer. Seus efeitos são tanto positivos quanto polémicos. Os resultados são muitas 
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vezes surpreendentes, revelando que respostas a importantes questões morais nunca são 

absolutas ou conclusivas, como o preto e o branco. 

Os críticos temem que a ação afirmativa equivale a uma discriminação inversa podendo 

exacerbar as tensões étnicas e raciais, enquanto defensores argumentam que ela reduz a 

discriminação racial e aumenta a igualdade de oportunidades educacionais. O sentimento 

nacional sobre a ação afirmativa tem sido sempre controverso (Moses, 2010). 

Para Santiago et al. (2008), o termo equidade no ensino superior tem duas dimensões: justiça e 

inclusão. A primeira deve assegurar que circunstancias pessoais e sociais como gênero, status 

socioeconômico ou origem étnica não devem constituir-se obstáculo para que se atinja o 

potencial educacional. A segunda deve assegurar um nível básico mínimo de educação para 

todos Desse modo, é importante destacar o que esta contido em varias definições , ou seja, 

questões como sexo, raça, condições socioeconômicas, idade ou deficiências não podem ser 

fatores que venham a se tornar obstáculos para o acesso, para a participação, ou para os 

resultados obtidos no Ensino Superior. 

As demandas políticas nacionalistas no Canadá, e seus movimentos culturais e políticos nos 

anos 60 afetou os grupos minoritários, gerando um "nacionalismo étnico" As características 

sócio-culturais do pais podem ser entendidas como a rejeição da assimilação, rejeição dos 

desejos separatistas, aplicação das próprias diferenças culturais, o orgulho étnico e demandas 

políticas e exaltação nacionalista (em oposição à assimilação). Nos Estados Unidos, a 

mobilização contra a doutrina do separate but equal que legitimou o racismo até os anos 1960, 

alavancou o movimento pelos Direitos Civis dos afroamericanos abrindo caminhos para o 

combate à discriminação por meio de políticas afirmativas. Já o Brasil passa a limpo nos 

últimos 10 anos a sua auto-imagem refletida há mais de um século pela democracia racial. 

As questões que envolvem justiça e igualdade, conforme analisamos nos países acima, nunca 

são fáceis, tampouco seriam suas soluções. O que nos faz compreender que o uso de ações 

afirmativas produz revoluções de varias ordens em uma nação, mobiliza elementos da cultura, 

desestabiliza seus imaginários, sua identidade, sua historia e memórias, ao introduzir questões 

morais no enfrentamento das desigualdades  sociais. As instituições de ensino superior, como 

parte integrante das contradições presentes  na sociedade, e de acordo com os países estudados, 

tem encontrado nessas políticas um elemento importante para alavancar transformações sociais, 

independente de seus resultados. 
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1.1.3. 

Título: 

Desafios para inovação pedagógica na universidade do século 21 

Autor/a (es/as):  

Leite, Denise [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

Resumo: 

Muitas das inovações que se desenvolvem nas universidades contemporâneas refletem demandas das 

agências de avaliação ou de fomento à pesquisa ou demandas do setor produtivo. De certa forma, tais 

inovações têm caráter de inovação tecnológica e se destinam a ampliar alternativas de inserção nos 

mercados globais. A inovação tecnológica possui relevância para os países inseridos no mundo 

competitivo. O desafio da universidade, no entanto, está em colocar ao lado da inovação tecnológica, 

a inovação pedagógica.  Neste Simpósio vamos discutir o tema com apoio em pesquisas recentes. 

Entendemos que a inovação pedagógica responde ao compromisso social de formação do humano 

docente e do humano aluno. Ela se afirma em uma universidade socialmente empreendedora, uma 

universidade que forma para cidadania democrática nos contextos contemporâneos em suas 

contradições e paradoxos… 

Palavras-chave: 

Universidade Século 21. Inovação pedagógica. Avaliação 

 

Muitas inovações que se desenvolvem nas universidades contemporâneas refletem demandas 

das agências de avaliação ou de fomento à pesquisa ou demandas do setor produtivo. De certa 

forma, tais inovações têm caráter de inovação tecnológica e se destinam a contribuir para 
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ampliar alternativas de inserção nos mercados globais. A inovação tecnológica possui relevância 

para os países inseridos no mundo competitivo. O desafio da universidade, no entanto, está em 

colocar ao lado da inovação tecnológica, a inovação pedagógica.   

Neste trabalho discuto o tema com apoio em pesquisas recentes. Entendo que a inovação 

pedagógica responde ao compromisso social de formação do humano docente e do humano 

aluno. Ela se afirma em uma universidade socialmente empreendedora, uma universidade que 

forma para cidadania democrática nos contextos contemporâneos em suas contradições e 

paradoxos.  

O texto compreende uma breve discussão sobre inovação tecnológica e pedagógica na 

universidade do século 21. Descreve o estudo-consulta sobre o tema Inovação Pedagógica, 

realizado em agosto de 2011 pela autora e pela Dra. Cleoni Maria Fernandes, como parte 

integrante da pesquisa Indicadores de Qualidade da Educação Superior no Brasil, rede RIES, 

coordenada pela Dra. Marilia Morosini. Analisa as respostas a um instrumento de pesquisa e 

confirma analisadores, referentes e marcadores ou evidências que melhor descrevem a inovação 

pedagógica na universidade.  

 

Universidade século 21 e demandas das agências de avaliação 

Para Santos (2004) a Universidade do Século 21 poderia se caracterizar por ser uma instituição 

que enfrenta o novo com o novo, contudo, “para sobreviver” está ao serviço da sociedade da 

informação e da economia do conhecimento o que a transforma por dentro. Significaria tal fato 

que a instituição está envolvida com a sua inserção nos modelos de mundo globalizado. E, 

enquanto isto ocorre, seus docentes, trabalhadores do conhecimento, estão vivendo situações de 

ansiedade que levam ao adoecimento, o chamado ‘mal-estar docente’. Sua perda de poder em 

sala de aula, a expectativa de sua produtividade, o alinhamento junto aos colegas produtivos e o 

regime de constantes solicitações à competição em nível local, nacional e internacional, levam-

no a uma insuspeitada condição de silenciamento, sofrimento e adoecimento (Luz, 2007; 2008). 

A situação se põe de tal modo que Newfield cunha a expressão ‘silenciamento do cognotariado’, 

como uma nova categoria dos ‘trabalhadores do conhecimento’, vista na sua oposição aos 

‘capitalistas do conhecimento’ (Newfield, 2010).  

Nesse sentido, a pesquisa sobre a docência na área da educação parece que traz modestas 

contribuições para a sua prática e, quando estas contribuições existem elas parecem criar um 

‘super poderoso ser’ portador de um discurso pronto e de habilidades e capacidades acima de 

sua condição humana. Em paralelo, as exigências do mundo capitalista global, sinalizam tempos 

em que prevalecem os valores da competição, classificação, individualismo e o vencer sozinho a 

qualquer preço e prazo. No afã de recuperar caminhos e encontrar outros horizontes, os docentes 
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vêem-se a braços com ameaças à sua liberdade acadêmica no contexto da sala de aula e no 

espaço de suas pesquisas. Para Luz (2008:221) este é um 

 
efeito institucional que consideramos perverso, indissociável do primeiro, foi a 

desvalorização da função do professor, o agente especializado no ensino de sua 

disciplina, Perdeu-se, com isto, a dignidade profissional da carreira de professor 

universitário. Entretanto, a conseqüência mais séria, do ponto de vista institucional, 

talvez seja a transformação da universidade, pelo processo em curso no seu nível mais 

elevado de formação (o da pós-graduação estrito senso) em “agência de operação” de 

projetos de pesquisa financiados por editais governamentais ou por fundações internas 

ou externas à instituição. 

 

Na medida em que precisa ser um empreendedor de si mesmo, o docente, especialmente 

pesquisador, trabalhador do conhecimento, encontra parâmetros para seu trabalho na trilogia 

universidade, agências de avaliação, demandas de mercado. O mundo empresarial e seus valores 

parecem invadir, ainda que de forma indireta, a esfera da docência e da investigação educativa 

por via dos editais de pesquisa, por vias da avaliação de tecnologias a serem adotadas pelas 

escolas; por via das exigências das agências de avaliação e outras. As agências pertencem ao 

poder executivo de governos. Estes governos, tanto neoliberais, quanto liberais ou democráticos 

de tendências caprichosamente à esquerda do espectro de apoio ao capitalismo global, parecem 

não fazer diferença no que toca à exigência avaliativa sobre os docentes. Não importa a cor da 

facção ou partido político no poder, o mundo é, o mundo está capitalista. 

Por outro ângulo, o mundo se reconhece pelas avaliações e rankings. E, outra não poderia ser a 

medida da sala de aula, a medida da produção docente. Há gritos e sussurros nas margens, os 

educadores reclamam, criticam, esbravejam, alteiam suas vozes para denunciar. Adoecem e se 

reestruturam psicologicamente para continuar a sobreviver. Na ciranda que é quase um 

redemoinho, surgem as inovações como a alternativa de inserção neste protótipo de mundo em 

que o vencedor é o país mais forte, com maior número de pesquisadores e investimentos em 

C&T, em P&D. Mais forte porque ostenta o maior PIB, dentre outros igualmente grandes. 

Valores matemáticos, estatisticamente comprováveis segundo aqueles que manejam os 

indicadores internacionais da economia mundial, atestam esta ordem de grandezas. 

Para os docentes e pesquisadores imersos na ciranda das avaliações e suas demandas, impõe-se 

a palavrinha mágica: inovação. Pergunta-se ele, porque inovação é uma das mais citadas 

palavras da mídia? Que importância possuem, no Brasil, o Livro do Bem e o Livro do Brasil 

Inovador? Afinal, inovação tecnológica e inovação pedagógica e educacional são a mesma 
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coisa? Duas versões de uma mesma moeda? Apresentam diferenças? Elas coexistem? O que isto 

tem ver com a minha sala de aula? A minha pesquisa? 

 

Inovação tecnológica e inovação pedagógica 

Ao examinar o Manual de Oslo, original da década de 90 do século 20, republicado pelo 

MCT/FINEP como Caminhos da Inovação, por exemplo, encontramos a inovação entendida 

“como a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas” (MCT/FINEP, Item 146).5 Trata-se de uma inovação para as práticas empresariais e 

tem sua compreensão alicerçada em uma visão de tecnologia como a novidade que serve às 

práticas do negócio em seus aspectos de internalidade e externalidade. Para entender seu 

significado trago o conceito de Sáenz e Paula (2002, p.430), que mostram a tecnologia como um 

“conjunto de conhecimentos científicos e empíricos, de habilidades, de experiências e 

organização requeridos para produzir, distribuir e utilizar bens e serviços”. Ao tecer 

considerações sobre indicadores de inovação para América Latina, os autores Sáenz e Pena 

enfatizam a questão do conhecimento. Este sim, o elemento fundante da inovação, parte de um 

processo que envolve tanto a aprendizagem quanto a sua transferência, quanto o envolvimento 

de diferentes atores.  

No Brasil, ‘new global player’, a inovação tecnológica vem sendo apoiada fortemente. O Portal 

da Inovação foi introduzido em 1995 e nele se dá transparência às diversas competências do 

país em C& T6. Sem esgotar o tema ou conservar a cronologia, pois, não é assunto deste texto, 

lembro que foi promulgada a Lei da Inovação em 2004; criados fundos setoriais para financiar 

P&D; promulgada a Lei do Bem em 1995 e criados incentivos fiscais para setores da produção 

que trabalham diretamente com inovação, em especial informática e microeletrônica; dada nova 

denominação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, MCT, que passou a chamar-se MCTI, 

acrescentando inovação à sua sigla.  

Como se pode depreender, a mesma palavra – Inovação - diz coisas diferentes, atinge alvos 

diversos. A mesma palavra diz coisas iguais. Ao falar a mesma linguagem, a palavra inovação 

trata de conhecimento, ou seja, a moeda do mundo global; fala de informação, ou seja, o meio 

de transferência de conhecimento e sua aplicação às práticas; diz do envolvimento de diferentes 

                                                      
5Fonte:http://www.finep.gov.br/dcom/brasil_inovador/arquivos/manual_de_oslo/cap3_02_inovacao.html   
Captado em 23 de abril de 2012. 
6 http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/73410.html. Acesso em 25 de abril de 2012. 
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atores, ou seja, da necessidade da ação coordenada entre sujeitos, instituições e governos. Ao 

falar de mercado e práticas de negócios, diz coisas diferentes. 

Modestamente quando começamos a pensar, em nosso grupo de pesquisa7, sobre inovação 

pedagógica, elaboramos ideias com alguma diferença e as tratamos de forma que hoje entendo 

como ‘puras’, mas, ingênuas. Tratamos inovação como rompimento de paradigma, 

influenciadas por Boaventura de Sousa Santos e por Elisa Lucarelli. Entendemos que se a ordem 

das ideias vinha do mundo capitalista de suas regras e normas, de uma ordem hegemônica, 

então, para pensar diferente, de outra posição, com o olhar contra-hegemônico, precisávamos 

romper com o que estava dado. No caso, romper com o paradigma positivista-cartesiano que 

orientava as práticas ligadas ao ensino. 

Desde então, as palavras-chave que dizem sobre inovação na educação e na pedagogia, para o 

nosso grupo de pesquisa, foram ampliando o espectro de entendimentos e significações. Nomeio 

algumas destas palavras: parceria, participação, democracia forte, rompimento de paradigma, 

movimento, conhecimento, partilha de poder, ecologias do sul, novos modos de ser e estar no 

mundo, novos modos de ser, agir e trabalhar, resistentes e diferentes da ordem dada como 

natural. Estas palavras orientaram a minha busca por inovações ou foram derivadas das 

pesquisas que realizei desde os anos 90. 

 

Indicadores de inovação pedagógica: a pesquisa 

Em agosto de 2011, em trabalho conjunto com Dra. Cleoni Maria Barbosa Fernandes, 

selecionaram-se questões para compor um conjunto de indicadores com base em estudos 

anteriores sobre inovação (Leite et al:1997; Braga, Genro, Leite:1997; Fernandes:1999; 

Leite:2002; Leite:2003; Leite, Genro, Braga: 2011)).  O estímulo para tal foi dado pela 

investigação de Indicadores de Qualidade da Educação Superior no Brasil, em realização pela 

RIES, Rede Sulbrasileira de Investigadores de Educação Superior, Observatório de Educação- 

CAPES/INEP, projeto conjunto PUCRS, UFRGS, UFSM e UNISINOS, do Brasil.  

Na parte da pesquisa que coordenei pessoalmente foram consultados colegas de 14 distintas 

universidades do país e do exterior sobre a questão dos indicadores de inovação pedagógica. O 

mesmo estudo, em outro formato de consulta, foi realizado na PUCRS sob a coordenação da 

Dra. Cleoni Maria Barbosa Fernandes. O pressuposto era que: se a inovação tecnológica pode 

ser medida, como os indicadores de Oslo o atestam, também a inovação pedagógica o poderia 

ser. Para tal, foram elaborados marcadores de inovação que fizeram parte de um instrumento de 

                                                      
77 Quando me refiro a nosso grupo de pesquisa cito o Grupo Inovação e Avaliação na Universidade, 
Grupo InovAval registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq, sediado na UFRGS, cujo 
endereço eletrônico do site é:  http:// www.ufrgs.br/inov 
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consulta web. O instrumento apresentava 36 questões. Para cada assertiva havia cinco 

alternativas de resposta. Solicitava ao respondente que assinalasse a alternativa que melhor se 

aproximava da sua compreensão sobre Inovação Pedagógica, sobre o critério de referência e os 

analisadores e marcadores que melhor definiriam o indicador qualitativo mencionado. O 

respondente deveria marcar apenas uma opção que considerava mais adequada. A escala tipo 

Likert indicava as opções entre Discordo Totalmente e Concordo Totalmente. Ao final, o 

instrumento apresentava uma questão aberta e solicitava ao respondente que escrevesse o que 

entendia por inovação pedagógica.  Colegas da área da educação selecionados de forma 

intencional responderam ao questionário por email ou pessoalmente mediante preenchimento 

manual em papel. O instrumento foi elaborado com o apoio do formato  Google Docs de tal 

sorte que as respostas postadas na web automaticamente caiam em um banco de dados. Os 

instrumentos respondidos com o questionário impresso foram igualmente depositados por um 

bolsista no banco de dados do Google Docs. 

No caso da pesquisa sediada na UFRGS foram enviadas solicitações a 50 docentes. Dentre eles, 

28 responderam ao convite. Eram de 14 universidades do país e do exterior. As instituições que 

tiveram representação na pesquisa foram Universidade de Coimbra, Portugal e Universidade de 

Barcelona, Espanha; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade 

Católica do RS, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade do Estado de Mato Grosso, 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, Universidade de São Paulo, Universidade de Caxias 

do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Rio dos Sinos, Universidade 

Federal do Amapá e o Centro Universitário IPA Metodista e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia RS sediados no Brasil.  

Os docentes respondentes eram predominantemente do sexo feminino, eram professores 

experientes com 30-40 anos de docência ou com 15 a 29 anos de docência. Com menos de 15 

anos de prática na profissão havia nove (9) docentes dentre os quais, três (3) estavam apenas há 

dois anos na sua universidade. Ou seja, a amostra de respondentes contou com pessoas 

experientes que lecionavam vinte e uma diferentes disciplinas, desde Pesquisa Educacional à 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica, Metodologia da Pesquisa, Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica, Psicología de la Educación, Filosofia da Educação, 

Didática, Avaliação, Tecnologias em Educação, Supervisão de Estágio, Teorias da 

Aprendizagem, Metodologia do ensino de Inglês, Estágio Supervisionado em Inglês e em 

Ciências Sociais, História da Educação, Sociologia, Gestão de Pessoas, Comunicação Visual, 

Design Gráfico, Comunicação. 

O instrumento abarcava questões reproduzidas do referencial sobre indicadores de inovação 

pedagógica que apresento a seguir. 
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Referencial dos Indicadores de inovação 

Para construção dos indicadores Leite e Fernandes (2011) elencaram seis dimensões que 

caracterizam Inovação Pedagógica na universidade. No entender das autoras estas dimensões 

sinalizam o compromisso social da universidade com o ensino, a pesquisa e a extensão em 

sociedades democráticas. Cada dimensão se caracteriza  por indicadores relativos ao sujeito, 

nível individual, na relação do sujeito com a instituição e na sua relação com o conhecimento. 

Os primeiros indicadores marcam o fenômeno da Memória Pedagógica Educativa e do 

Protagonismo de estudantes e docentes; os segundos atentam para o nível institucional do lugar 

da aprendizagem a qual se faz pela apropriação de espaços pelos sujeitos, portanto incluem a 

categoria Territorialidade. No nível seguinte, situa-se o Conhecimento, matéria prima do fazer 

docente, em nome do qual giram os valores, ideologias, políticas e práticas e as ideias que se 

produzem na universidade. Neste nível introduzimos as dimensões da Ruptura, Historicidade do 

Conhecimento e Democracia Pedagógica. 

As autoras entendem que  

Estas categorias que podem servir como indicadores de qualidade não se sustentam de 

forma isolada. O processo pedagógico inovador se arma em teias de conhecimento, em 

teias de relações com e através do conhecimento. Relações que são humanas, 

demasiado humanas. Estas teias mexem com a emoção, com a intuição, com a 

cognição. É da trama do diálogo humano com o epistemológico que se gera aquilo que 

compreendemos como inovação pedagógica. Esta inovação pode ser o novo para 

enfrentar o novo, demasiado novo das mudanças pelas quais está a passar a 

universidade como instituição do conhecimento (LEITE e FERNANDES, 2011: p.308).  

 

As dimensões que deram origem ao instrumento de pesquisa são elencadas abaixo e foram 

anteriormente publicadas (LEITE e FERNANDES, 2011).   

 

Dimensão 1 Memória Educativa 

Analisador:  

Teia de relações que envolvem o conhecimento como categoria fundante nos processos de 

ensinar e aprender 

Referente da Memória educativa:  

Vivências trazidas pelos sujeitos em processos de ensinar-aprender 
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Evidências ou Marcadores: 

Recortes de vivências trazidos em narrativas pelos sujeitos, as quais são a representação de suas 

realidades engravidadas de significados; recortes reinterpretados na dialética relação 

universidade, conhecimento e vida.  

Trajetórias de professores e alunos que são explicitadas e trazidas para a construção de um 

território comum pela marca da diferença em uma teia de relações construída com as histórias 

de alunos e professor.  

Vínculos significativos para os alunos, entre alunos e professor, por dentro das experiências e 

do próprio conhecimento que trazem de si e da vida em conflitos abertamente enfrentados.  

 
Dimensão 2 Protagonismo 

Analisador: 

Participação consciente e autônoma de alunos e professores nos processos formativos. 

Referente de protagonismo: 

Autoria (origem+principal) e protagonismo (principal+lutador, competidor) para a construção 

da autonomia intelectual como finalidade ético-existencial. 

Evidências ou marcadores: 

Exercício da autoria em decisões de sala de aula, em elaboração de trabalhos, em reorganização 

de grupos, em pesquisas, em  escrita de textos e outros. 

Desenvolvimento da capacidade argumentativa dos alunos.  

Desenvolvimento da capacidade para tomar decisões de forma independente e justificada. 

Decisões partilhadas em um processo pedagógico de escolhas, no nível pessoal e coletivo.  

Experiências de ensinar-aprender que envolvem a apropriação da realidade como processo não-

aprontado para nela atuar.   

 
Dimensão 3 Territorialidade 

Analisador: 

Circulação, ocupação, e apropriação de diferentes espaços formais e não-formais da vida 

acadêmica 

Referente de territorialidade: 

Configuração e reconfiguração de espaços com vistas ao ensinar-aprender.  
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Evidências ou marcadores: 

Diferentes configurações tecidas por vínculos construídos no e pelo trabalho com o 

conhecimento que alunos e professores fazem na sala de aula. 

Decisão do professor para que este território não seja delimitado pela sua ação, nem pelos muros 

da Universidade, mas que seja sala de aula pela intencionalidade de ensinar e aprender. 

Professor e alunos expandem fronteiras de relações sócioculturais com o conhecimento e com a 

vida cotidiana para além do limite físico da sala de aula . 

 

Dimensão 4 Ruptura 
Analisador: 

Ruptura epistemológica com o paradigma dominante da ciência 

Referente de ruptura paradigmática: 

Busca de outras epistemes. 

Evidências ou marcadores: 

Diferentes epistemes na compreensão de conhecimento, ciência e mundo. 

Diferentes racionalidades para além da cognitivo-instrumental. 

Superação do conhecimento como conteúdo estático – “cadáver de informação – corpo morto de 

conhecimento” (Freire e Shor, 1987: p.15). 

Perspectiva de formas de ensinar e aprender que ultrapassem o modo reprodutivo positivista. 

Superação do individualismo e compreensão da construção social do conhecimento. 

 
Dimensão 5 Historicidade do conhecimento 

Analisador: 

Modos de produção do conhecimento e de suas relações com o espaçotempo sociocultural e 

político e estruturas de poder. 

Referente de historicidade do conhecimento: 

Valores implicados na produção histórica do conhecimento. 

Evidências ou marcadores: 

Manifestação de rompimento com uma crença mítica de superioridade do conhecimento 

científico. 
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Manifestação de acolhida a diferentes interpretações da realidade, sem caráter generalizante ou 

asséptico e sempre verdadeiro. 

Reconhecimento da intencionalidade e dos interesses que forjam a história do conhecimento. 

Reconhecimento dos valores implicados nos processos de produção do conhecimento em 

diferentes tempos, circunstâncias e espaços da práxis social. 

Compreensão reflexiva do conhecimento datado e situado como construção individual e coletiva 

da humanidade.  

 

Dimensão 6 Democracia pedagógica 

Analisador  

Relação pedagógica partilhada 

Referente de democracia pedagógica: 

Relação entre professores-alunos-alunos fundada em um contrato de decisões partilhadas para o 

desenvolvimento do processo pedagógico. 

Evidências ou marcadores: 

Relação de confiança construída por atitudes de respeito, acolhida, nos limites das relações 

humanas possíveis. 

Relações entremeadas de afeto e de disponibilidade para o diálogo. 

Condição construída por professores e alunos-alunos em conjunto, com humildade, com a 

crença de que o possível é também construção ética a transitar entre o pessoal e o social. 

Condição construída em processos de ensinar-aprender que transitam entre o individual e o 

social. 

 

Resultados 

Qualitativos: categorias e falas dos participantes 

As respostas qualitativas ao questionamento sobre Inovação pedagógica foram respondidas por 

vinte e um dos vinte e oito respondentes. Na opinião desses sujeitos, experientes professores 

como se pode ver na descrição da amostra, coloca perspectivas de interesse para a confirmação 

ou negação das categorias que indicam ou que são marcadores para inovação pedagógica. Suas 

definições de inovação podem ser agruapadas em pelo menos três categorias – aquelas que 

assumem a questão do rompimento de paradigma, aquelas que entendem a inovação como 
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introdução do novo e da mudança e aquelas que reúnem ruptura e introdução do novo; outras 

definições, novas versões para o fenômeno inovação.  

 

Rompimento de paradigma  

Inovação é rompimento de paradigma. 

 

É a ruptura com o conhecimento "aprontado", a-histórico e desvinculado de valoração 

do mundo da vida e do trabalho. Envolve a compreensão dos modos de produção do 

conhecimento nas instâncias: política, epistemológica e pedagógica que se 

operacionalizam como conhecimento científico "escolararizado" nas práticas 

pedagógicas cotidianas - meios de construção pedagógica do conhecimento. 

 

Uma ruptura entre um fazer anterior e outro ainda não experienciado; uma mudança 

paradigmática, em que se abandonam formas ultrapassadas de fazer/compreender 

ciência (positivismo, por exemplo) e se adotam posturas democráticas, protagônicas e 

transformadoras. 

 

Ruptura epistemológica e reconfiguração de saberes. Envolve a mediação dos sujeitos 

entre si (em diálogo), o conhecimento disponível  e a experiência historicizada de 

aprender. 

 

Um processo de ruptura de paradigmas tradicionais, dominantes e hegemônicos, 

caracterizado pelo rompimento com as certezas, os dogmas e as regularidades que 

marcaram seu passado. Propondo novas formas de ver, compreender e fazer ciência 

atendendo aos novos tempos e espaços de ensino e aprendizagem. 

 

Inovação como introdução do novo, introdução de mudanças, alterações, o diferente 

 

Construção individual no coletivo e vice-versa. Mudança permanente na forma de agir 

pedagógico. 

 

Levar em conta os erros pedagógicos historicamente construídos e alterá-los de modo a 

contemplar os desafios contemporâneos, o que não significa desconsiderar o repertório 

cultural, mas sim otimizá-lo. 
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Toda iniciativa dos sujeitos dos processos de ensino voltada à introdução de novas 

práticas e/ou novos conceitos para fortalecer o processo de construção e transmissão 

do conhecimento 

 

Capacidade de reflexão e ação do professor em relação a sua prática e aceitação de 

proposições que levam a tomadas de decisão que possibilitem mudanças no seu fazer 

pedagógico, melhorando o processo de ensinar e de aprender que permeiam a 

produção do conhecimento. Disposição para fazer diferente com vistas a buscar a 

qualidade, negociada com e no coletivo. 

 

Provocar mudanças constantes em situações que não demonstram sucesso. 

 

O transpor fronteiras do conhecimento buscando alternativas e situações viáveis ao 

processo de ensino-aprendizagem. Transpor fronteiras é buscar o novo, o diferente, o 

algo a mais que possa fazer a real diferença em uma sociedade que está acostumada ao 

tradicional. Inovar pedagogicamente é planejar o diferente, o como fazer diferente para 

públicos diferentes em sociedades diversas. Algo assim...Obrigada pelo espaço.... 

 

Ruptura como práxis e introdução do novo 

 

Inovação pedagógica pode ser compreendida como uma práxis dinâmica, que indaga e 

questiona as situações de insatisfação e insucesso das práticas pedagógicas cotidianas, 

e assim, busca novas e inventivas soluções para os problemas didáticos, produzindo 

rupturas nas práticas, nas concepções, nas relações, nos currículos, nos fazeres 

docente. 

 

A inovação pedagógica não necessariamente, está relacionada à instrumentos 

inovadores mas sim, depende de olhares e de concepções que fundamentam o avanço 

na busca de rupturas, se forem necessárias, e de novos conhecimentos. 

 

La introducción de cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje o en las 

propuestas educativas, que rompan con las formas dominantes de educar y permitan 

mejoras sustanciales tanto en en el tipo de aprendizajes que se promueven (y se logran) 

en los estudiantes como en la manera en que los profesores enseñan. Tiene que ver por 
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lo tanto con la introducción de estrategias, técnicas, modalidades, herramientas, 

enfoques que posibiliten aprendizajes más situados y ajustados a los contextos. 

 

Estar aberto ao novo, é a curiosidade epistemológica(Freire), é o respeito ao discente e 

ousadia de romper paradigmas, é "construir com o outro". 

 

Outras concepções: apenas  discurso/ ou o fazer diferente, revolucionar, reinventar, criar 

 

Falar em inovação pedagógica pressupõe o rompimento com uma tradição. Mas se 

falamos em historicidade do conhecimento, memória, territorialidade, não precisamos 

fazer rupturas epistemológicas, pois o conhecimento é histórico, a tradição/velho está 

sempre presente no novo. Ptt, considero mais um "conceito" e/ou um "discurso" para 

trazer uma "modernidade", com outros referenciais teóricos, que buscam desconstruir 

práticas educativas e escolares. Os discursos são dinâmicos, cumulativos, mudam 

conforme os contextos, territórios, inovam-se cotidianamente. Os sujeitos mudam o seu 

entorno a cada dia, pois refletem. Retomemos o discurso de Rousseau sobre a ciência. 

Faria a mesma questão para as "novidades" no campo da educação e da pedagogia. 

Dá um TRATADO. 

 

Fazer diferente 

 

É revolucionar as nossas cabeças para desmantelar o status quo. 

 

Pensar e repensar os processos de ensinar e de aprender na perspectiva da 

experimentação humana, balizada pela consciência da incompletudade do ser humano 

no horizonte da democracia, como modo de existência em que os sujeitos se reinventam 

politicamente e eticamente. 

 

Inovação é um aspecto constitutivo e natural do rol docente, ultimamente 

supravalorizado dentre das funções das universidades em que parece que usar "TICs" o 

garantisse. 

 

Inovação é construção da democracia pedagogica Com protagonismo parte dos atores 

do processo ensino aprenidizagem com vistas a cosntrução do conhecimento em uma 
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relação dialetica, onde a metodologia é construida atraves da criatividade do docente 

compromissado com a educação. 

 

Trata-se de construir alternativas novas e superiores técnica e políticamente as que 

estão postas. Isso diz respeito ao desenvolvimento de relações de poder e saber no 

âmbito de uma relação pedagógica. Não se trata de romper paradigmas, já que isso 

seria muito grandioso e iria além de uma inovação, seria transformação. 

 

Na sessão seguinte apresento os dados quantitativos que confirmaram ou não os analisadores e 

seus referentes relativos aos indicadores de inovação pedagógica apresentados no instrumento 

de coleta. Estes dados foram obtidos diretamente do banco de dados.    

 

Resultados quantitativos 

Dimensões, referências e evidências, marcadores fortes  

Os dados resultantes da aplicação do questionário confirmaram algumas dentre as referências ou 

evidências e marcadores com os quais os respondentes concordam totalmente, ítem 5, Concordo 

Totalmente, da escala Likert do questionário. Tais confirmações reforçam o entendimento de 

inovação pedagógica que os sujeitos respondentes participantes possuem sobre o tema. A 

seguir, apresento somente as respostas que foram assinaladas com ‘Concordo Totalmente”, 

seguidas do percentual que lhe corresponde. 

1) Memória Pedagógica Educativa se define em 67,9% dos respondentes pelo referente 

enunciado como “as vivências trazidas pelo docente e seus alunos para dentro dos 

processos de ensinar-aprender”; 

2) Protagonismo – a dimensão aparece com pontuação dispersa entre os 5 itens da escala 

havendo uma discordância total de 10-14% dos respondentes; 

3) Territorialidade, assinalada por 71,4% dos respondentes, se faz evidência ou marcador 

pela afirmação de que “no Território, docentes e alunos expandem as fronteiras do 

conhecimento, expandem suas relações sociais e culturais, expandem suas relações da 

vida cotidiana para além do limite físico da sala de aula”; 

4) Ruptura - obteve maior número de respostas assinaladas com concordo totalmente pelos 

respondentes, índices entre 71% a 85% os quais confirmaram as seguintes evidências ou 

marcadores: “A Ruptura epistemológica compreende a busca de diferentes 

racionalidades para além da cognitivo-instrumental”. “A Ruptura epistemológica coloca 

em perspectiva formas de ensinar e aprender que ultrapassam o modo reprodutivo e 
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positivista”. “A Ruptura epistemológica compreende a busca de diferentes epistemes 

para ampliar a compreensão de conhecimento, ciência e mundo”; “A Ruptura 

epistemológica produz a superação do conhecimento como conteúdo estático – “cadáver 

de informação – corpo morto de conhecimento” (Freire e Shor, 1987: p.15)”. 

5) Historicidade do conhecimento foi assinalada com o analisador (75%)“A Historicidade 

compreende modos de produção do conhecimento em suas relações com o espaço-

tempo sóciocultural e político e com estruturas de poder da sociedade” e a evidência ou 

marcador (78,6%) “A Historicidade do conhecimento revela os valores implicados nos 

processos de produção do conhecimento em diferentes tempos, circunstâncias e espaços 

da práxis social”. 

6) Democracia pedagógica foi assinalada por 67% dos respondentes com os analisadores 

“A Democracia pedagógica é uma relação pedagógica partilhada”; “A Democracia 

pedagógica é uma categoria de inovação pedagógica” e por 78,6% dos respondentes 

pela evidência ou marcador “A Democracia pedagógica é uma condição ética entre o 

pessoal e o social construída por docentes e alunos-alunos em conjunto”. 

 

Discussão dos resultados e conclusões 

O estudo envolveu um número definido de docentes que foram selecionados porque conhecem o 

tema e trabalham com o tema da Inovação Pedagógica. Tal amostra intencional procurou 

resguardar a diversidade de instituições, treze universidades e  um centro universitário, públicos 

e privados, com respondentes de três países, Brasil, universidades de diferentes regiões – desde 

o Amapá (Norte), ao Mato Grosso (centro-oeste), Sudeste (São Paulo), Sul (Rio Grande do Sul, 

S. Catarina) – e, respondentes de Espanha (Barcelona) e Portugal (Coimbra).  A experiência e 

expertise dos respondentes assinalou que a inovação pedagógica pode ser medida por 

analisadores, suas evidências e marcadores, como discriminado na sessão anterior deste 

trabalho. O estudo confirmou fortemente a definição de inovação pedagógica como a busca de 

diferentes racionalidades para além da cognitivo-instrumental. Uma ruptura que coloca em 

perspectiva formas de ensinar e aprender que ultrapassam o modo reprodutivo e positivista e 

que compreende a busca de diferentes epistemes para ampliar a compreensão de conhecimento, 

ciência e mundo. Neste entendimento, a ruptura que caracteriza a inovação pedagógica na 

universidade produz a superação do conhecimento como conteúdo estático. Para empregar o 

dizer de Freire e Shor, a ruptura produz a superação e a transmissão mórbida de conhecimento 

visto como um “cadáver de informação ou um corpo morto” com o qual a relação se faz 

indiferente e indesejada. Se a vida é força e superação, a inovação é parte desta força, parte do 

viver na universidade, do aprender e formar-se na condição de humanidade ética. 
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Por outro lado, o dado qualitativo das falas dos respondentes participantes do estudo-consulta 

revelou que a inovação pedagógica pode ser apenas um discurso, desconstrutivista, da 

modernidade. Historicidade, memória e territorialidade seriam dimensões contraditórias em 

relação à inovação entendida como ruptura com a tradição uma vez que o “o velho está presente 

no novo”. 

Frente a estas considerações, reforço que a inovação pedagógica, na forma em que foi entendida 

pelos respondentes e os pesquisadores, constitui um desafio para a universidade do século 21 

que quer responder ao novo com o novo, realizar seu compromisso social de formação do 

humano docente e do humano aluno. O desafio da universidade, socialmente empreendedora, 

também inclui dar a guarida mais adequada aos indicadores de qualidade que revelam as faces 

ainda ocultas da inovação pedagógica vivida na prática e não, apenas, no discurso.  
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1.1.4. 

Título: 

Reflexões sobre a pedagogia universitária e a formação inicial de professores 

Autor/a (es/as):  

Silveira, Denise Nascimento [Universidade Federal de Pelotas] 

Resumo: 

Este texto apresenta apontamentos sobre a formação dos licenciandos em cursos de Licenciatura em 

Matemática. Trata-se de um recorte de uma pesquisa interinstitucional no Grupo de Pesquisa 

“Formação de Professores, licenciaturas e práticas pedagógicas”, em que analisamos as narrativas e 

representações dos professores formadores. Apoiamo-nos em princípios da pedagogia universitária e 

da formação inicial docente, buscando questões específicas sobre a formação de professores de 

Matemática, segundo uma proposta reflexiva percebendo a Matemática como construção histórica e 

sociocultural... Ao interseccionar essas questões, tenho o objetivo de caracterizar o trabalho docente 

como trabalho interativo e com finalidades, com e entre pessoas. Como uma modalidade de interação 

que une o trabalhador com seu objeto de trabalho, objeto que é humano e, como tal, transforma este 

fazer em original e particular. Há que se ter um cuidado com essa experiência, que pode ficar sem a 

teorização sobre os saberes que mobilizamos para resolvê-la e se perder como um saber isolado da 

prática social. Alguns autores concordam que a formação deve contemplar as práticas existentes, mas 

essas devem proporcionar a construção de quadros de inteligibilidade que promovam e aprofundem 

as dimensões emancipatórias de uma formação científica, com a reconstrução do sentido dessas 

experiências. Nessa perspectiva, a presença das questões da contemporaneidade são fundantes: a 

pedagogia universitária poderá ajudar a valorizar saberes, a considerar novas formas de relação com 

o trabalho, e a compreender o impacto das tecnologias da informação e da comunicação que induzem 

a outras maneiras de aprender e de conhecer. A contribuição de Vieira Pinto (1969); Paulo Freire 

(1985; 1987); José Correia (1985; 2009);  Denise Leite (2006; 2009), Marilia Morosini (2006; 2009), 

Cleoni Fernandes (1999;2005); Fernandes e Silveira (2007), Dario Fiorentini (2006;2008),  dentre 

outros, sustentam a discussão proposta nesse texto. 

Palavras-chave: 

Docência Universitária. Formação Inicial de Professores. Cidadania cognitiva 

 
 

O caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar. No ato do ensino ele se 

defronta com as verdadeiras dificuldades, obstáculos reais, concretos, que precisa 

superar. Nessa  situação ele aprende. 

Álvaro Vieira Pinto 



134 

 

 

Apresentação 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa  interinstitucional denominada “Movimentos de 

configuração curricular de cursos de licenciatura:  dilemas e desafios nos processos formativos 

da Formação Inicial de Professores”8, , As IES (Instituições de Ensino Superior) envolvidas são 

duas universidades públicas federais, uma privada e um Instituto Federal de Educação 

Tecnológica. Muitos dos pesquisadores desse trabalho já participaram das pesquisas anteriores 

que trataram nas reconfigurações de Projetos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura no 

período 2003/2005 a partir do processo da implantação das Resoluções CNE/CP 1 e 2 de 

fevereiro de 2002. Os resultados desse trabalho apontaram: uma dificuldade de os interlocutores 

compreenderem, na discussão da prática, a dimensão do trabalho como mediação, tanto no 

plano intelectual, quanto no plano da profissionalização docente, assim como o significado da 

inserção dos estudantes no campo profissional desde o início do curso. Os sujeitos da pesquisa 

foram pró-reitores e diretores de graduação, coordenadores de curso e professores de estágio 

curricular supervisionado.  

Foi possível, nesse trabalho, também, perceber uma tentativa, de superar uma dualidade 

histórica e cultural da formação de professores em sua base epistemológica e pedagógica: os 

saberes e conhecimentos da formação específica, os saberes e conhecimentos da formação 

pedagógica em um contexto de campo profissional, tensionando este campo da formação. A 

inclusão das experiências de diferentes universidades àquela época também se constituiu como 

uma experiência significativa, favorecendo a apreensão de múltiplas alternativas de formação 

inicial de professores, a partir de outra lógica de organização curricular. As significações 

encontradas nos depoimentos e nas representações dos professores formadores repercutiram na 

construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura e estimularam ao grupo de 

pesquisa varias  reflexões.   

Nas discussões ficou visibilizado que se tratava de um tema inesgotável, então os recortes 

investigativos contribuíram para a compreensão de processos contextualizados, mas podem, 

também, tornaram-se referentes para uma perspectiva mais global dos processos de formação 

inicial de professores. Nessa perspectiva, foi elaborado mais um Projeto de Pesquisa 

interinstitucional entre quatro universidades gaúchas denominado “A constituição do campo dos 

saberes do professor em formação: o desafio da articulação teoria-prática e as tensões do campo 

da formação e do campo profissional” (2006-2009). 

                                                      
8 Projeto coordenado pela Profa. Dr. Cleoni Maria Barboza Fernandes, líder do Grupo do de Pesquisa CNPq 
“Formação de Professores, licenciaturas e práticas pedagógicas”. 
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A questão básica desse projeto foi: Como vem sendo constituído o campo de saberes dos 

estudantes, professores em formação, especialmente, na articulação teoria e prática, incluindo as 

tensões entre o campo da formação (Universidade) e o campo profissional (Escola/espaço não 

escolar) que configuram o exercício da docência? Fundamentado na abordagem qualitativa da 

pesquisa com um corte longitudinal, este projeto  acompanhou os sujeitos em seus percursos 

curriculares, destacando o estágio como um lugar que mobiliza a construção de saberes e a 

territorialização da identidade de ser professor em uma perspectiva interdisciplinar que parece 

exigir como centralidade a categoria trabalho docente e suas mediações pedagógicas; houve 

uma predominância de constituição dos saberes dos sujeitos dessa pesquisa que foram 

produzidos, especialmente no Ensino Fundamental, o que aponta um processo inicial de 

formação na condição de alunos; constatou-se uma desterritorialização da prática como 

componente curricular, do estágio supervisionado curricular e do TCC (Trabalho de Conclusão 

de Curso)  nos movimentos do curso  em sua inserção na prática profissional. 

Dentre as metas alcançadas no desenvolvimento desse projeto, o grupo destacou: a criação e a 

consolidação do nosso Grupo de Pesquisa CNPq “Formação de Professores, licenciaturas e 

práticas pedagógicas”, consolidação feita pela produção e participação em eventos nacionais e 

internacionais dos integrantes do grupo; formação de recursos humanos –  mestres e doutores; a 

implantação de uma proposta curricular a partir da pesquisa e que foi acompanhada neste 

projeto na UNIPLAC (Universidade do Planalto Catarinense). No âmbito da inserção regional, 

no  Rio Grande do Sul, participa da Rede Sulbrasileira de Educação Superior (RIES) que visa o 

fomento de estudos e pesquisas sobre a pedagogia universitária (Projeto com apoio do EDITAL 

– PRONEX/CNPq). No plano internacional está articulado à La Red sobre Profesorado 

Principiante/Universidad de Sevilla/Espanha, ao grupo de estudo Jornadas Prácticas y 

Residencias/Universidad de Córdoba/Argentina e  à Asociación Argentina de Profesores de 

Portugués do Instituto de Ensenanza Superior em Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. 

Os significados encontrados nas falas e nas representações dos professores em formação sobre 

os saberes que construíram, durante o percurso curricular nos Cursos de Licenciatura estudados, 

têm estimulado muitas reflexões. Pela amplitude da temática, os recortes investigativos 

contribuíram para a compreensão de processos contextualizados, mas podem, também, 

tornarem-se referentes para uma perspectiva mais global da formação inicial de professores. 

Investigar as experiências desenvolvidas pelas IES, neste estudo – universidades – a partir das 

Resoluções e da compreensão da constituição do campo dos saberes dos professores em 

formação, os dilemas e nos desafios encontrados trouxe outros interrogantes. Interrogantes que 

encaminham para o estudo de questões de reconfiguração/organização curricular como uma 

condição importante para a apreensão da qualidade que ser quer garantir para os cursos de 

formação inicial de professores. 
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2.0 A perspectiva da pedagogia universitária 

As compreensões que estamos construindo nessa trajetória de pesquisas nos levam a um 

processo  reflexivo sobre a pedagogia universitária que estamos vivenciando ao adotarmos 

como objeto de estudo o ensino, a aprendizagem ocupando-nos com a formação docente para o 

exercício profissional (LEITE,D.2006). E, nessa perspectiva, a formação inicial, pelos 

condicionantes das reformulações das licenciaturas tem se mostrado um espaço inesgotável para 

nossas investigações. 

Em outro texto trouxemos  a didática como mediação entre a formação pedagógica  e a 

formação específica (FERNANDES, SILVEIRA, 2011); essa  dimensão nos foi desvelada pelos 

achados de pesquisa. Na sequência de  nosso trabalho e na condição de coordenadora do curso 

de Licenciatura de Matemática da UFPel – Universidade Federal de Pelotas – e, orientadora da 

disciplina de estágio curricular supervisionado, buscamos princípios da pedagogia universitária 

como uma possibilidade de compreensão para a nossa docência. 

Segundo Leite (2006, p.57) “a pedagogia universitária surge na tradição cultural francesa 

centrada no estudo do conhecimento como matéria-prima do ensinar/aprender” e, somamos a 

essa ideia o pensamento de Vieira Pinto (2010, p.26) “[...] na fase de educação é que se dá a fase 

de formação. É um crescimento que tem dois aspectos: o aluno cresce como aluno porque 

aprende e com isso se forma”. E, com esses princípios  passamos a buscar os significados nos 

depoimentos e nas representações dos docentes  envolvidos com a formação dos licenciandos. 

Na perspectiva da pedagogia universitária, considero relevante trazer para esse texto, um recorte 

da minha  tese (SILVEIRA, 2008), onde faço uma reflexão sobre a percepção de porosidade9 

presente no termo “formação”. Também, considero importante dizer que tenho optado  pela 

narrativa como método. Esta opção fundada em Walter Benjamin (1996, 1995, p.239), valoriza 

a memória pela arte de narrar considerando ouvinte e narrador em um só contexto 

 
 [...] a memória não é um instrumento para a exploração do passado; é, antes, o meio. 

É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades 

estão soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir 

como um homem que escava.  Antes de tudo, não deve temer voltas sempre ao mesmo 

fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois fatos 

nada são além de camadas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo 

que recompensa a escavação.  

                                                      
9 A expressão porosidade aqui é considerada como a característica do que se deixa passar  por fluídos, é 
permeável, absorve  facilmente (HOUAISS, 2001).  
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2.1 Escavando o solo da formação 

Na escavação desse solo, recorro às palavras de Nóvoa (2002, p.9), quando ele nos declara que, 

no campo da formação, “os verbos conjugam-se nas suas formas transitivas e pronominais: 

formar é sempre formar-se” [grifos do autor]. Então, como esse texto trabalha com a formação, 

e esse termo, segundo Josso (1998), apresenta  dificuldade semântica, pois remete a uma 

pluralidade de sentidos ou significados, reforçada pela ambivalência de que é portador desde a 

sua origem grega, podendo, assim, pode gerar vários entendimentos,  pretendo me deter um 

pouco mais nos significados da formação. 

Considero relevante salientar o que distingue formação de outras expressões muito utilizadas, 

como educação, instrução e ensino. Para tal, me aproprio do pensamento de Fabre (1992, 1994), 

quando este, em seus trabalhos,  salienta que, mesmo estando próxima da educação e da 

instrução, a formação não deve ser confundida com esses termos, porque tem finalidades e 

características que lhe são próprias. Para ilustrar,  trago a contribuição de  Marcelo Garcia 

(1999, p.34) que complementa a ideia apresentada, com relação às especificidades da  docência, 

pois além de conhecedores especialistas do conteúdo que têm de ensinar, os professores  devem  

ser “sujeitos capazes de transformar esse conhecimento do conteúdo em conhecimento de como 

o ensinar”.  

Uma das perspectivas que pretendo abordar refere-se à teoria tripolar da formação,  uma teoria 

geral da formação que, partindo de Rousseau, segue com outros teóricos e/ou estudiosos, como  

Gastón Pineau,  Michel Fabre, Philippe Carré, Manuel Mattos, Bernard Charlot, Paulo Freire, 

dentre outros. Essa perspectiva se aproxima do olhar antropológico dos processos de formação, 

permitindo que se compreenda a importância do papel da interação com o ‘outro’ no processo 

de desenvolvimento ontogenético [ou ontológico] do  homem, assim como a incontornável 

necessidade do sujeito de apropriar o patrimônio cultural da espécie, que, como mostra a 

antropologia, não é herdado e deve ser apropriado. 

Aqui aproximo dois pensadores: Álvaro Vieira Pinto e Bernardo Charlot. O primeiro salienta  

em seu trabalho (1969, p.28)  que: “O saber no homem se transmite pela educação e por isso é 

uma transmissão de caráter social”. Daí a importância da perspectiva antropológica da/na 

formação, pois na  ação do professor deverá estar o ato de produzir, direta e intencionalmente, 

em cada indivíduo, a humanidade, no sentido de produção histórica e coletiva. Como Vieira 

Pinto (1969, p.28) diz: 

Para que a geração seguinte possa receber a carga de cultura de que necessita para responder 

eficazmente aos desafios da realidade faz-se preciso que a precedente organize socialmente o 
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modo de convivência entre as civilizações, de modo a possibilitar a transferência do legado 

representado pelo conhecimento. 

Já Charlot (1997, p.57) sublinha o caráter decisivo dessa apropriação dizendo que “nascer é ser 

submetido à obrigação de aprender”, pois o desenvolvimento ontológico do  homem não só está 

interligado, como depende da apropriação do patrimônio cultural da espécie. Percebe-se, com 

essa aproximação,  a importância da qual se reveste a educação/formação e, em especial, a 

formação docente.  

Por isso, parece-me fundamental aqui deixar claro o que se considera formação, quanto se fala 

de formação e se exige que seja explicado quando o termo é usado no seu sentido mais lato ou 

nos seus sentidos singulares, herdados desde a sua origem na antiga Grécia ( FABRE, 1994). 

Assim partimos para a etimologia da palavra; formação, do étimo latino formatione,  na sua 

forma verbal formate, remete, em sentido lato, para dois significados, o de dar o ser, sentido 

que revela a dimensão biológica do termo,  e o sentido de dar a forma, que remete para uma 

dimensão tecnológica e cultural.  

Esta dualidade de sentidos, que ainda hoje estrutura os diferentes discursos sobre formação, teve 

origem no pensamento grego do século IV a.C., mais especificamente no livro Física, de 

Aristóteles. Esse filósofo introduziu o termo e o conceito na filosofia e em sua obra está a 

gênese dos atuais paradigmas biológico e tecnológico da formação (M. FABRE, 

1994).(HOUAISS, 2001). 

Nesse livro, Aristóteles faz uma clara distinção entre o enformar tecnológico (cultural), isto é, o 

dar forma no sentido de  produzir ou fabricar, à imagem do artesão  que modela a matéria-

prima, a metáfora privilegiada, e o enformar biológico, ou o tomar forma em sentido natural, à 

imagem da mãe natureza  e do modo como nela os seres vivos progressivamente atualizavam a 

sua forma. Essa dupla orientação, ou ambivalência, herdada de Aristóteles, poder ser uma das 

razões para o eterno dilema de ter que escolher entre produzir formas, isto é, impor uma forma 

do exterior a determinada matéria pela ação de alguém, ou facilitar o tomar forma, do mesmo 

modo que a natureza permite aos seres vivos atualizarem a forma latente que há em si. Ou seja, 

a eterna hesitação entre modelar o formando ou criar as condições favoráveis para que ele 

mesmo se forme ( PEREIRA, 2003). 

Essa discussão não se esgota com o amparo da etimologia, por isso recorrer ao campo 

semântico poderá nos fornecer mais pistas para a construção de uma compreensão sobre o tema. 

Pela metáfora da porosidade (SILVEIRA, 2008) percebemos o termo formação  permeável ao 

sentido de outras práticas, permitindo que ele seja usado como sinônimo de educar, instruir, 

ensinar, embora, como dito antes, haja especificidades que o protegem. Uma interpretação 
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interessante é apresentada por  O. Reboul (2000, p.19) quando esse  diz “criar, ensinar e formar: 

trata-se, sem dúvida, de tipos de ideias (no sentido trabalhado por Max Weber)”. 

Nesse sentido, importa perceber se formar, educar, instruir e ensinar são, efetivamente, 

processos distintos entre si ou simplesmente diferentes designações para uma mesmo prática. 

Autores, como Goguelin, afirmam  que a forma verbal educar é proveniente do étimo latino 

educare , mas está contaminada pelo sentido de educere, que significa fazer sair, passagem de 

nível, elevação ou desenvolvimento, seja físico, seja intelectual ou moral. No entanto, O. 

Reboul (2000, p.17) alerta: “Etimologia é sempre perigosa!...fazer sair, pôr fora. Não é exato. O 

termo vem de um outro verbo, educare , que significa criar animais ou plantas e, por extensão, 

cuidar das crianças”. 

Já a palavra instruir, do étimo instruere, significa inserir, utilizar, dispor. Remete para a idéia de 

equipar ou fornecer os utensílios intelectuais, dar lições, à instância do informar (MATOS, 

1999). Nessa perspectiva, poderíamos dizer que essa visão é  uma das  possíveis versões do 

modelo tecnológico de formação proposto na Física de Aristóteles. 

Contudo, para Fabre (1992), a oposição entre ensino e formação não chega a ser 

comprometedora, configurando uma articulação dialética entre as duas ideias. Dessa forma, os 

campos do ensino e da formação não são fechados entre si, poderíamos considerá-los 

complementares. O ensino pode articular uma lógica dos conteúdos e métodos  e uma lógica do 

desenvolvimento pessoal do aluno, o que mostra uma articulação entre o ensino e a formação. 

O trabalho de Matos (1999) apresenta outra interpretação para a formação, apoiada no 

pensamento de Hegel. Segundo o autor, na perspectiva hegeliana, “historicamente, o modo de 

formar aparece marcado por preocupações de produção ideológica indispensável à construção 

do Estado ou à sua consolidação” (p.83). E assim “o paradigma da formação do indivíduo, ao 

mostrar-se como indissociável da formação do Estado implica que o saber, que o fundamenta, 

seja um saber especulativo, comandado por uma lógica de desenvolvimento (p.85)”. Segundo 

Matos (1999, p.94), a obra de Paulo Freire incorpora “uma visão hegeliana da emancipação que, 

à semelhança do processo dialético  analisado a propósito das relações do senhor e do escravo, 

só se torna efetiva se ela libertar tanto o opressor quanto o oprimido da ordem opressiva que os 

constitui”. 

Seguindo esse texto, volto para Fabre (1994, p.21), quando esse aponta que o sentido 

pedagógico do termo formação, surgiu na França em 1938, com os decretos que instauraram a 

formação profissional. Assim, na perspectiva pedagógica, o termo  remete à visão de 

qualificação através de um curso ou diploma, ou sistema de formação de professores, ou ainda a 

programas de formação. E, como processo, consiste em formar alguém em alguma coisa, por 

meio de algum conhecimento, dado que esse processo se inscreve num contexto social e 
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econômico, implicando a aquisição de saberes por sujeitos que estão em aprendizagem, com a 

finalidade de adaptação dos mesmos aos contextos culturais e/ou profissionais em mudança. 

Mas, voltando a Nóvoa (2002, p.11), esse autor retoma uma questão bastante antiga sobre a 

formação  através da pergunta clássica: “Quem forma o formador?”, e a resposta vem com os 

três mestres de Rousseau – a natureza, os homens e as coisas. Conforme a leitura de Gastón 

Pineau: eu, os outros e as coisas, ou seja o formador forma-se a si próprio, pela reflexão dos 

percursos pessoais e profissionais (autoformação); o formador  forma-se na relação com o outro: 

no dizer de Freire (1997), aprendemos em comunhão, ou seja, na aprendizagem conjunta que 

faz apelo à consciência , aos sentimentos e emoções (eco-formação), e o formador forma-se 

através das coisas (dos saberes, das culturas...) e da sua compreensão crítica (hetero-formação). 

Essa dimensão ternária ou geométrica da formação (FABRE, 1994) conta com mais de dois 

séculos, após ser estabelecida com os três mestres de Rousseau: a natureza, os homens e as 

coisas e, mesmo passado todo esse tempo, essa visão se  mantém  atualizada, inspirando vários 

estudos e muitos autores aos quais se somam teóricos e estudiosos como Paulo Freire, Carlos 

Marcelo Garcia, dentre outros que se apoiam nessa perspectiva. 

Considero que Fabre (1994)  contribui para se pensar a formação, indicando, como os demais 

estudiosos, que as três dimensões são indissociáveis e imanentes ao processo formativo, dado 

que todo processo formativo se insere num contexto histórico, social, político e econômico. Por 

isso o autor diz que a definição de formação – se é que ela pode ser definida – supera a 

semântica do dicionário e necessita transitar  para uma semântica de enciclopédia, ou seja, não 

pode prender-se à palavra e necessita  “ir da palavra às coisas da formação (op.cit., p.25)”. 

Marcelo Garcia (1999), em seu texto Formação de Professores, traz muitas contribuições para o 

conceito de formação, indicando que esse é um conceito “susceptível de múltiplas perspectivas” 

(p.19). Nesse trabalho, preferencialmente, apresenta  conceitos de formação relacionados ao 

desenvolvimento pessoal. De Zabalza, Marcelo Garcia (1999, p.19) traz que formação é “o 

processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir um estado de plenitude 

pessoal”. De González Soto, o autor (op.cit.) nos apresenta que a formação “diz respeito ao 

processo que o indivíduo percorre na procura da sua identidade plena de acordo com alguns 

princípios ou realidade sociocultural”. E de Ferrry (op.cit.) vem a contribuição de que “formar-

se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, 

realizado através de meios que são oferecidos ou que o próprio procura”. 

Mas, no mesmo texto de Marcelo Garcia (1999), há uma contribuição de Maurice Debesse 

(1982), discípulo de Bogdan Suchodolski, que se direciona novamente para a formação na 

perspectiva ternária, conforme a tendência de Michel Fabre (1994) e Philippe Carré (1995).  

Debesse (1982) apresenta-nos a autoformação,  a heteroformação e a interformação. Sobre a 
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autoformação, o autor diz que é uma formação em que o indivíduo participa de forma 

independente e tem o controle dos objetivos, processo, instrumentos e resultados da formação. 

Já a heteroformação é apresentada pelo autor como uma formação que se organiza e se 

desenvolve a partir de fora do sujeito, por especialistas. E, finalmente, a interformação  é 

definida pelo autor como uma ação educativa que ocorre entre os futuros professores ou entre 

professores em fase de atualização, com a característica  que é troca de apoio pedagógico entre 

esses sujeitos, podendo dizer-se que formam uma equipe de trabalho. 

Para tentar mostrar as aproximações teóricas,  trago agora o Modelo Ternário da Dinâmica da 

Formação apresentado por  Pereira (2003, p.57) que é uma adaptação do Modelo Ternário da 

Formação, de Philippe Carré (1995), e do Modelo da Dinâmica do Campo Pedagógico, de 

Michel Fabre (1994). 

 
 

  

  

 

 

Com esse quadro tento mostrar as aproximações  existentes entre os vários estudiosos da 

formação. A seguir apresento o conceito de formação de professores, apresentado por  Marcelo 

Garcia, depois de uma ampla análise de diferentes tendências e perspectivas. Assim, esse autor 

entende que a Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas 

teóricas e práticas que, no âmbito  da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos 

através dos  quais o professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente 

o em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 

conhecimentos, competências e disposições,  e que lhes permite intervir profissionalmente  no 

desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem (1999, p.26). 
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Segue  o autor explicitando que a formação é uma área de conhecimento e investigação que se 

centra no estudo dos processos através  dos quais os professores aprendem e desenvolvem a sua 

competência profissional e, como processo, tem seu caráter sistemático e organizado. Em 

função disso, na seqüência são elencados os princípios para a formação de professores que se 

referem ao conceito apresentado. 

O primeiro princípio defendido diz respeito ao aspecto que concebe a formação docente como 

um contínuo. Mesmo sendo um processo constituído de fases distintas, pelo seu conteúdo 

curricular,  o desenvolvimento profissional deve ser um projeto ao longo da carreira, desde a 

formação inicial, pois trata-se de uma aprendizagem contínua, interativa, acumulativa. Nessa 

perspectiva, não se pode conceber a formação inicial como um produto acabado, mas, sim, 

como a primeira fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional. 

O segundo princípio consiste na necessidade de integrar a formação docente em processos de 

mudança, inovação e desenvolvimento curricular, ou seja, os processos formativos e as 

mudanças previstas devem ser pensados em conjunto.  Segundo o autor, é difícil defender “uma 

perspectiva sobre a mudança para a melhoria da educação que não seja, em si mesma, 

capacitadora, geradora de sonho e compromisso, estimuladora de novas aprendizagens e, em 

suma, formativa para seus agentes que têm de desenvolver na prática as reformas” (op.cit., 

p.28). 

Reforçando o princípio anterior, o terceiro considera muito importante a ligação entre os 

processos de formação de professores com e o desenvolvimento organizacional da escola. Essa 

perspectiva tem demonstrado a potencialidade dos centros educativos como contextos de 

aprendizagem. O autor não nega outras modalidades de formação, mas salienta que a formação 

que adota como problema e referência o contexto próximo, ou o espaço onde deverá atuar 

profissionalmente, tem maiores possibilidades de transformação da escola. 

O quarto princípio trata da fundamental articulação entre “a formação de professores em relação 

aos conteúdos  propriamente  acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica dos 

professores”(idem), ou seja, refere-se ao conhecimento didático do conteúdo como estruturador 

do pensamento pedagógico do professor (Marcelo Garcia, 1992). 

Em quinto lugar, o autor apresenta um aspecto que considero fundamental e que esteve presente 

em todo meu trabalho de campo, que é a necessidade da integração teoria-prática na formação.  

Marcelo Garcia (1999, p.28) traz vários autores: “Schwab, Argyris, Schon, Connelly e Clandini 

e outros apontam para um estudo do processo de construção da teoria a partir de posições 



143 

 

centradas, sobretudo, na prática”. Com essa perspectiva, o autor vai ao encontro do trabalho de 

Tardif (2002, p.255)10, que pesquisa uma epistemologia da prática.  

Se juntarmos esses estudos, veremos que eles salientam que os professores, como profissionais 

de ensino, desenvolvem um conhecimento próprio, produto das suas experiências e vivências 

pessoas, que racionalizaram e, inclusive rotinizaram; mas a reflexão epistemológica sobre essa 

prática deve estar sempre presente, como uma das formas em que “aprender a ensinar seja 

realizado através de um processo em que o conhecimento prático e o conhecimento teórico 

possam integrar-se num currículo orientado para a ação ”(MARCELO GARCIA, 1991d). 

O próximo  princípio, que é o sexto da relação, parece-me bastante complexo, pois trata do 

“isomorfismo entre a formação recebida  pelo professor e o tipo de educação que posteriormente 

lhe será pedido que desenvolva” (MARCELO GARCIA,1999, p.29). O autor traz aqui o 

pensamento de Fernández Pérez (1992c), quando esse nos indica que “em matéria de formação 

de professores, o principal conteúdo é o método através do qual o conteúdo é transmitido aos 

futuros ou atuais professores”. 

Aqui faço uma aproximação com uma expressão do texto legal brasileiro que é  simetria 

invertida e com a expressão de Campos (2004, p.98)  homologia de processos buscando  

chamar a atenção para a densidade desses termos, pois creio que na legislação há a preocupação 

com a prática, mas questiono que tipo de prática, se não houver  o espaço da reflexão sobre ela 

mesma.  

O sétimo  princípio considera as características individuais de cada professor ou grupo de 

professores e, dessa forma, pensa em direcionar a formação de acordo com os interesses dos 

participantes. Está ligado à perspectiva da formação clínica dos docentes, adaptada ao contexto 

em que estes trabalham, promovendo a reflexão. 

E, o oitavo e último princípio considera que todo processo formativo deve estimular a 

capacidade crítica, em oposição às propostas oficiais, que não são discutidas pelo docente, no 

sentido de professor como intelectual referido por Giroux (1990). Isso implica que os docentes 

se vejam como produtores de conhecimento e não como meros consumidores de conhecimentos. 

Esse princípio destaca a importância da indagação e da reflexão  como parte formativa desses 

docentes.  

Marcelo Garcia (1999, p.30) salienta que os  princípios “não esgotam  a multiplicidade de 

abordagens que a formação de professores contém enquanto disciplina”, mas “contribuem para 

                                                      
10 Tardif define  epistemologia da prática profissional como o estudo do conjunto dos saberes utilizados 
realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 
tarefas.(2002, p.255). [grifo do autor]. 
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uma primeira definição da nossa concepção da formação de professores e dos métodos  mais 

apropriados para o seu desenvolvimento”. 

Trazendo novamente Freire (1997, p.25), entendo que quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto 

ensino continuo buscando, reprocurando.  Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago 

e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhece o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

Dessa forma interrompo temporariamente a escavação no solo da formação  para voltar a alguns 

fatos – ou achados da pesquisa – espalhando-os como se espalha a terra escavada e, assim, ao 

revolvê-la  tentar em uma exploração mais cuidadosa encontrar aquilo que recompensa uma 

escavação – um desafio para a docência universitária, no caso central desse texto, professores 

formadores de professores em formação. 

 

 

 

 

3.0 A epistemologia e didática da matemática na formação 

 

A experiência não é o que nos acontece, é o que fazemos com aquilo que nos acontece.  

Aldous Huxley 

 

No convívio que a pesquisa proporciona nosso grupo  vai construindo conhecimentos que 

somados a nossa experiência, promovem  mudanças em nosso fazer docente. Uma das 

percepções que  emergiram em nossos estudos refere-se a necessidade de uma epistemologia da 

prática que atravessa uma didática para o conhecimento matemático. Nossos estudos nos 

indicam que ao darmos atenção ao processo de aprendizagem fizemos uma aposta no  indivíduo 

que aprende, aspecto que  nos últimos anos,  consideramos de fundo antropológico, pois 

privilegia a relação pessoal com o saber sobre o saber (FREIRE, 2003, CHARLOT,2000,2005, 

D’AMORE, 2005). 

Cremos que uma formação nessa perspectiva pode proporcionar a construção de quadros de 

inteligibilidade que promovam  e aprofundem as dimensões emancipatórias de uma formação  

científica, com a reconstrução do sentido dessas experiências.   

Ou seja, essa valorização das práticas como efeito a  ocultação. Ocultação essa que pode ser 

uma das responsáveis pela produção e reprodução de uma ordem cognitiva ilusória.  Dessa 
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forma com a perspectiva de preparar os profissionais para o futuro e contribuir para a formação 

de uma cidadania cognitiva (Correia, 1998), os docentes universitários necessitam refletir sobre 

suas práticas instituídas. Refletindo sobre os conhecimentos de sua área, as formas de sua 

apropriação e os valores sociais é éticos que perpassam as matrizes curriculares e que precisam 

ser trabalhados em todos os espaços institucionais ou não. E, nesses espaços a presença da 

contemporaneidade é fundante, a pedagogia universitária como campo em construção poderá 

ajudar a valorizar  saberes, considerar novas formas de relação com o trabalho, a presença da 

complexidade de a imprevisibilidade e compreender o impacto das tecnologias da informação e 

da comunicação que induzem  a outras maneiras de aprender e conhecer. 
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1.1.5. 

Título: 

Formação inicial de professores e professores universitários formadores: contradições, 

desafios e possibilidades 

Autor/a (es/as):  

Fernandes, Cleoni Maria Barboza [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS] 

Broilo, Cecília Luiza [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS] 

Resumo: 

A polissemia e a porosidade do conceito de formação no contexto das políticas públicas em relação à 

formação de professores indicam a necessidade de compreendermos as relações entre espaço-tempo 

sociocultural, processos investigativos e ao próprio significado do papel social dos professores 

universitários formadores. No Brasil, as demandas forjadas por movimentos sociais e políticos mais 

operativos na consolidação da democracia e a inserção das classes menos favorecidas, através de 

políticas compensatórias e de acesso a bens materiais culturais, configuram concepções político-

sociais e epistemológicas que estão desafiando concepções pedagógicas cristalizadas histórica e 

culturalmente. Essa inserção trouxe outros sujeitos históricos, com linguagens de seu tempo e de seu 

espaço com novas territorializações de saberes, poderes e valores mexendo na ordem de 

exclusividade do controle social e cultural de uma classe hegemônica na universidade. Este texto 

elaborado a partir de estudos e de achados de pesquisa no Grupo de Pesquisa “Formação de 

Professores, licenciaturas e práticas pedagógicas”, envolvendo diferentes produções das autoras, as 

quais se propõem discutir essa realidade com professores de Cursos de Licenciatura – Formação 

Inicial de Professores para os Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A abordagem 

da pesquisa é qualitativa de cunho etnográfico e o critério principal de análise é a qualidade social na 

discussão da democratização de acesso aos saberes/ conhecimentos e aos bens culturais decorrentes 

desse acesso. Para essa discussão trazemos Paulo Freire (1987); Vieira Pinto (1969); Milton Santos 

(1996); Marilena Chauí (2003); Denise Leite (2009); Carlinda Leite (2005); Cortella (1998); 

Fernandes e Silveira (2007); Morosini e Fernandes (2011); Correia (1989) dentre outros. 

Palavras-chave: 

Formação de Professores; Professores universitários formadores; Qualidade social. 

 

Introdução 

Este texto foi elaborado a partir de estudos e de achados de pesquisa no Grupo de Pesquisa 

CNPq/PUCRS “Formação de Professores, licenciaturas e práticas pedagógicas”, envolvendo 

diferentes produções e reflexões das autoras. Produções e reflexões em diferentes 
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temporalidades e em diferentes lugares institucionais, nas quais as autoras se mobilizaram para 

sistematizar esse percurso, tanto em relação aos Cursos de Licenciatura11 – Formação Inicial de 

Professores para os Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, quanto em relação 

aos professores universitários formadores.  

Destacamos que há muitas vozes presentes ouvidas e aqui registradas, quer de alunos das 

licenciaturas, que denominamos de professores em formação,  quer de professores formadores 

desses professores em formação.  

Assumimos o valor do trabalho coletivo tal como afirma Vieira Pinto (1969) “de que a ciência 

só pode ser agora criada pela ação convergente de grupos de pesquisadores, trabalhando 

conjuntamente sobre determinado problema, e com uma institucionalização de relações pessoais 

antes inexistentes.” (p. 225). Nesta perspectiva, apresentamos um recorte histórico desse 

percurso.  

Na gênese desse grupo foi desenvolvido o primeiro projeto denominado: A Licenciatura e a 

Resolução CNE/CP 2 de 19 De Fevereiro de 2002 – Possibilidades e Limites – Reconfigurações 

de Projetos Pedagógicos  (2003/2006).  

Seus objetivos foram: analisar os mecanismos estruturantes dos projetos pedagógicos nas 

licenciaturas em estudo e a (s) forma (s) existentes de participação dos atores principais: 

coordenador, professores e alunos; analisar a reconfiguração dos projetos pedagógicos em suas 

dimensões: técnica, epistemológica, política e pedagógica, na perspectiva da aplicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação (DCN) por meio da Resolução do Conselho 

Nacional de Educação/Conselho Pleno2 de 19 de fevereiro de 2002; contribuir para a discussão 

e encaminhamentos necessários para uma efetiva possibilidade de ruptura com o modelo 

curricular fracionado e cartorial operacionalizado em alguns projetos pedagógicos na 

implantação da Resolução em estudo. O estudo desenvolveu-se na em duas universidades 

públicas e duas universidades privadas, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq.  

Ao investigar as experiências desenvolvidas pelas IES (Instituições de Ensino Superior), 

universidades, a partir do impacto da Resolução CNE/CP2 19/02/2002,  foi constatado que a 

pesquisa foi uma condição importante para a apreensão da qualidade que ser quer garantir para 

os cursos de Formação Inicial de Professores. Se o depoimento dos professores e coordenadores 

                                                      
11 No Brasil, os cursos de Formação Inicial de Professores para a Educação Básica são chamados de 
Licenciatura. A Educação Básica envolve a Educação Infantil, o Ensino Fundamental  e o Ensino Médio. 
O curso de Pedagogia forma professores para atuar na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio são atendidos por Licenciaturas em 
Artes, Biologia, Educação Física, Física, História, Língua Portuguesa, Matemática, Química dentre outros 
componentes curriculares regidos por legislação específica.  
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das Licenciaturas foi pródigo  de significados, ouvir os estudantes sobre as experiências que 

estavam vivenciando tornou-se uma condição emergente.  

O segundo projeto (2006/2009), desenvolvido denominou-se: A constituição do campo de 

saberes do professor em formação: o desafio da articulação teoria-prática e as tensões do 

campo da formação e do campo profissional. A questão básica que movimentou nossa intenção 

de pesquisa pode ser definida como: Como vem sendo constituído o campo de saberes dos 

estudantes, professores em formação, especialmente, na articulação teoria e prática, incluindo as 

tensões entre o campo da formação (Universidade) e o campo profissional (Escola/espaço não 

escolar) que configuram o exercício da docência? Também este projeto teve apoio do CNPq. 

Atualmente estamos pesquisando duas universidades públicas e um instituto federal de 

educação tecnológica com o projeto (2010/2013) Movimentos de configuração curricular de 

cursos de licenciatura: dilemas e desafios nos processos formativos da Formação Inicial de 

Professores para compreender os movimentos de coordenadores e de professores na 

operacionalização das propostas curriculares frente à inserção no campo profissional e suas 

tensões entre este e o campo da formação, especialmente nas relações teoria-prática; formação 

específica- formação pedagógica e construção pedagógica do conhecimento. 

As contribuições dos estudantes ouvidos no projeto anterior nos encaminharam para os cursos 

que no seu processo de consolidação curricular das questões acima citadas, estão promovendo 

rupturas com processos cartoriais de organização curricular, usando como critérios básicos: o 

movimento de professores e de coordenadores na operacionalização do Projeto Pedagógico do 

Curso em sua organização curricular, especialmente em relação à inserção no campo 

profissional e suas tensões entre este e o campo da formação; forma de inserção da prática como 

componente curricular no desenvolvimento do currículo; territorialização e finalidade do 

Trabalho de Conclusão do Curso no processo formativo da formação inicial; territorialização do 

estágio curricular supervisionado no curso como uma totalidade em movimento. 

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 e o Plano Nacional 

de Educação de 2001, Lei 10.172, a Formação de Professores para a Educação Básica, com 

exigência de formação em nível superior que vem sendo uma determinação do Ministério da 

Educação. Sem adentrar no emaranhado de legislação: resoluções e pareceres, nem tampouco 

sinalizar para as ambiguidades, contradições e paradoxos que permeiam essas legislações, elas 

se fazem presente como pano de fundo para as reflexões a que nos propomos: Formação inicial 

de professores e professores universitários, a partir de nosso percurso no grupo de pesquisa e de 

nossas outras experiências pedagógicas e inserções no campo da pedagogia universitária.  

 

Formação Inicial de professores 
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Na medida em que retomamos estudos anteriores percebemos a complexidade, a polissemia e a 

porosidade da discussão da formação de professores, fazendo com que o tema situe-se entre os 

de maior importância no campo da educação em um longo percurso de história marcado por 

contradições e paradoxos.  

Como nosso recorte aponta, a partir de 2002, a proposição política da formação inicial de 

professores no Brasil definiu currículos organizados em processos que privilegiaram a 

tematização dos conhecimentos escolarizados, saberes da experiência, iniciação científica, 

inserção no campo profissional desde o início do curso, estágio supervisionado a partir da 

metade do curso.  

E, com esse propósito, é possível perceber uma procura de identidade de curso de formação 

inicial de professores de áreas específicas: História, Física, Química, Matemática dentre outras, 

independentes do bacharelado.  

Nosso percurso de pesquisa vem revelando a importância de compreender o lugar, o tempo e a 

constituição de seu papel na sociedade atual. Sabemos que a investigação emerge de 

movimentos político-econômicos e socioculturais que terminam por configurar a prática 

docente. E esta prática é instituída a partir de um amálgama de condições objetivas de trabalho, 

tanto no plano teórico, quanto no plano da prática cotidiana no mundo da vida e do trabalho. 

Ao nos situarmos na complexidade da formação inicial12 de professores encontramo-nos com os 

professores formadores e o exercício da docência universitária.  

O discurso oficial das DCN sobre a formação inicial de professores vem apontando uma 

necessidade de currículos organizados em processos que privilegiem a tematização dos 

conhecimentos escolarizados. Esse discurso traz também a valorização dos saberes da 

experiência, encaminha a iniciação científica por meio do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), promove a inserção na prática no campo profissional desde o início do curso, estabelece 

a prática como componente curricular e o estágio supervisionado a partir da metade do curso. 

Nessa reformulação tem sido possível perceber que há um fortalecimento da identidade do curso 

de Licenciatura, sem ser um apêndice do Bacharelado.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais representam um processo rupturante com o chamado 

modelo 3+113, tal como afirma Ghedin (In: GHEDIN e outros, 2008, 40), quando pontua 

avanços sobre o modelo anterior: 
                                                      
12 O grifo está utilizado para demarcar uma discussão sobre o sentido do inicial na formação de 
professores dos cursos de licenciatura que habilitam e legitimam o exercício da docência  na Escola 
Básica.  Esta discussão está fundada nos dados das pesquisas realizadas. Na produção de análises sobre o 
campo profissional e a produção de saberes, Fernandes e Silveira (2008) vem constatando que há uma 
predominância de saberes dos interlocutores desta pesquisa, os quais foram produzidos na experiência 
como alunos, especialmente no Ensino Fundamental, o que aponta para um processo inicial de formação 
naquela condição. 
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- a Licenciatura ganhou especificidade e integralidade própria em relação ao bacharelado, 

constituindo-se em um objeto específico; 

- a Licenciatura passa a ter definição de currículo próprio, que não deve se confundir com o 

bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou caracterizada como “ modelo 

3+1”; 

-a proposta legal favoreceu que a formação de professores passa a ser realizada num processo 

autônomo, como curso próprio, com identidade própria. 

Concepções e referenciais de discussão 

Diante desse cenário, os interrogantes gerados por essas novas configurações propostas de 

matriz curricular dos cursos de formação inicial de professores têm-nos inquietado para produzir 

sentidos – significado e direção – que permitam uma intervenção possível nos processos 

formativos, processos estes impregnados das ideologias e dos valores, nem sempre percebidos, 

mas revelados nos atos e nas escolhas que fazemos. 

A educação e a concepção de formação não sendo neutras exigem uma análise multidimensional 

de perspectivas, a partir de um olhar rigoroso na concepção de Freire e Shor (1987) impregnado  

pelo cuidado ético com as finalidades ético-culturais da formação de professores.  

Nesse sentido, a pesquisa sobre formação de professores pressupõe este cuidado: trabalhamos 

com valores e ideologias à flor da pele, conhecimentos e saberes válidos/ não válidos, 

procedimentos metodológicos, relações humanas, estruturas de poder, visões de mundo, enfim 

vários fios que interagem em uma teia de relações que envolvem o conhecimento como 

categoria fundante (FERNANDES: 1999), os quais tecem e são tecidos com o mundo lá fora.  

Gauthier (1999) nos fortalece ao afirmar, que “cada dispositivo do olhar e da observação 

modifica o objeto de estudo [...] por isso, nunca estudamos um objeto neutro, mas sempre um 

objeto implicado, caracterizado pela teoria e pelo dispositivo que permite vê-lo, observá-lo e 

conhecê-lo”. (p. 24).  

                                                                                                                                                            
13 Retomando a História, as Licenciaturas foram criadas, no Brasil, com a chamada fórmula 3+1. Eram 
constituídas pelos conhecimentos de natureza pedagógica sendo trabalhados no último ano, após o 
desenvolvimento de disciplinas de conteúdo disciplinar do respectivo curso (Artes, Biologia, Educação 
Física, Física e das outras áreas de conhecimento em que são produzidas as disciplinas dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio). Ou seja, três (3) anos de formação dita específica e um (1) 
ano de formação pedagógica. Nesse modelo curricular, a responsabilidade de formar o professor se 
concentrava nas chamadas matérias pedagógicas, como: Didática; Psicologia; Sociologia e, em alguns 
casos, Filosofia e Antropologia. Em geral assumiam alguns pressupostos básicos que envolvia o primado 
da teoria sobre a prática, onde os estudos teóricos vinham antes da prática e o estágio no final do curso era 
visto como um momento de aplicação da teoria na prática. Afastava-se da concepção de ser uma 
experiência de aprendizagem e fortalecimento da construção da identidade profissional do trabalho 
docente (FERNANDES, 2005).  
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O grande impacto trazido nessa proposta de formação inicial incidiu diretamente sobre a relação 

teoria e prática com implicações entre o campo da formação (Universidade) e o campo 

profissional (Escola de Educação Básica). No contexto dessa proposta tem sido possível 

constatar que a inserção no campo profissional desde o início do curso, com a prática como 

componente curricular, passa a exigir uma visão de curso em suas múltiplas dimensões de 

totalidade. 

Pensar nessa inserção exige enfrentar o desafio de situar-se em outra matriz teórica e societal, 

criando outras territorialidades (FERNANDES:1999) – ocupação, circulação e apropriação de 

outros territórios como lugares também de formação, superando a ideia de Universidade como a 

detentora dos saberes válidos e estabelecendo uma outra relação entre a Universidade e a 

Escola, que se complementam na necessidade de interação entre o campo da formação e o 

campo profissional desde o início do curso em outras configurações (SILVEIRA, 2008). 

A reflexão sobre essas configurações exige outra compreensão sobre o trabalho docente, tendo o 

conhecimento como categoria de mediação com a produção sociocultural da vida. Constituindo-

se também em uma categoria de análise, fundante para a necessidade de tensionar as relações 

que decorrem da inserção dos estudantes no campo profissional desde o início do curso em 

outras bases de estruturas de poder – maior equilíbrio de forças na relação entre a Universidade 

e a Escola.   

A inserção do professor em formação no campo profissional desde o início do curso e a 

realização do estágio curricular supervisionado a partir da metade do curso rompe com uma 

visão de que a teoria antecede à prática e esta, a prática, reduz-se à aplicação de teorias, 

compreensão de conhecimento e de ciência arraigada em nossos currículos e em nossas 

concepções. 

Repensar a prática e a teoria e, também, os problemas da realidade, a partir de outra matriz 

teórica, na busca de superação da divisão cartesiana entre sujeito e objeto, mente e matéria nos 

remetem para desafios que se complementam na necessidade de interação entre o campo da 

formação e o campo profissional desde o início do curso. 

Não consideramos tarefa fácil encaminhar a construção de outras concepções teóricas de 

produção de sentido 14 e significações do conhecimento, de protagonismo de professores, em um 

cenário em que o movimento histórico-social tem direção e sentido contrários. Em que há uma 

sobrecarga energética no espaço-tempo sócio cultural que adentra por meio de normas legais, 

justificativas atraentes e valiosas, formas de pressão punitivas e força da mídia.  

                                                      
14  O termo sentido, neste texto, está fundado na idéia de Marilena  Chauí: “O mundo suscita sentidos e 
palavras, as significações levam a criação de novas expressões lingüísticas, a linguagem cria novos 
sentidos e interpreta o mundo de maneiras novas”. (CHAUÍ: 1998, p.149). 
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A dificuldade de interagirmos como sujeitos nas relações com nossos objetos de estudo, entre 

nós sujeitos, protagonistas de nosso trabalho, no individualismo em que nos situamos em nossas 

disciplinas e pesquisas, viabiliza a perda de vista da dimensão existencial e coletiva dos modos 

de conhecer o conhecimento existente e o conhecimento novo (FREIRE e SHOR: 1987).  

Essas concepções de conhecimento, de ciência e de seus modos de produção precisam se 

incorporar às nossas práticas cotidianas, porque incidem diretamente na produção dos saberes, 

dos conhecimentos para além dos conhecimentos considerados válidos oriundos do campo 

legal, campo científico e campo profissional, e necessitam de interrogantes e interrogadores que 

os contextualizem e os re-signifiquem com rigor epistemológico e ético (FREIRE e SHOR: 

1987).  

Sabemos que não é tarefa fácil cambiar currículos ou práticas pedagógicas, sabemos que esta 

tarefa não se esgota nas metodologias, pedagogias ou epistemologias, as mudanças são vividas 

no entrevero das rupturas e das continuidades, entranhadas de jogos de correlação de forças e de 

posturas frente à vida, no embate no interior de nossas almas, o que nos anima e, na 

possibilidade concreta do que nos construímos como grupo, no limite de nossa sobrevivência 

profissional e cidadã, sobre o fio do corte da navalha, entre o medo e a ousadia, cotidiano do 

professor (FREIRE e SHOR: 1987). 

Nessa direção é que a formação de professores representa um elemento fundamental onde é 

necessário um reforço de energias e intencionalidades para fugir das armadilhas dos 

formalismos, que a burocracia fechada em gabinetes planeja. Por concordarmos com a ideia 

apresentada por Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998) de que qualquer tentativa de mudança 

no sistema educativo deverá ter como uma das pedras angulares a formação de professores, é 

que estamos investindo na pesquisa dessa formação.  

Conscientes das críticas muito fortes em relação às diretrizes e com justificativa plausível, tanto 

pela forma de encaminhamento, quanto pela ambiguidade do seu conteúdo, encontramos muitas 

contradições, desafios que nos encaminham para dilemas sem fazer terra arrasada, e 

reconhecemos que há muitos problemas na nova legislação a serem trabalhados. 

Trazemos Dias da Silva (2005), com uma dessas referências críticas às mudanças propostas 

pelas Diretrizes Curriculares, quando afirma que: 

assim, o paradoxo social que presenciamos parece se repetir na área de educação 

escolar, sobretudo nas investigações e estudos sobre trabalho  docente e formação de 

professores, levando-nos a ciladas perigosas, as quais implicam que os anúncios de 

avanços na concepção de política educacional podem  ter se transformado em 

retrocessos sociais. [...] Temo que, semelhante ao processo de desinvestimento no 

conhecimento que vem rondando nossas escolas básicas, também  estejamos nos cursos 
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de licenciatura – em nome da valorização do cotidiano de escolas dos saberes dos 

professores e suas ‘práticas’ – negligenciando  o conhecimento educacional nos 

desenhos curriculares reformulados ( p.385-388). 

Seguindo nessa vertente de ocupar espaços de contradições e na busca investigativa que nos 

abasteça de fôlego para interpretar e agir,  trazemos para esse texto o conceito elaborado por 

Marcelo Garcia sobre formação de professores, após análise de diferentes tendências, este autor 

afirma que: 

A Formação de Professores é a área de conhecimento, investigação e de proposta 

teóricas e práticas que, no âmbito da  Didáctica e da organização Escolar, estuda os 

processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício –  se 

implicam individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que 

lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo 

e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos  

recebem (2005, p.26). 

 

Este conceito não se restringe à Formação Inicial de Professores e temos refletido também na 

formação do professor universitário. 

 

Formação do professor universitário – professor formador 

Fazendo uma aproximação com as condições definidas por Marcelo Garcia (1999)  para 

configurarem o campo da Formação de Professores com objeto próprio, ousamos afirmar que o 

campo da Pedagogia Universitária, também polissêmico é um campo de estudos em formação e 

tem como princípio ético e epistemológico a necessidade de um diálogo epistemológico e 

pedagógico  entre o campo pedagógico e os diferentes campos científicos e seus modos de 

produção, em que as referencias epistemológicas, políticas e sociais estão assentadas tanto na 

historicidade de sua história, quanto nas culturas desses modos de produção. 

 Essa compreensão encontra eco no verbete elaborado por Leite (in: MOROSINI. 2006: p. 57-

58) do conceito Pedagogia Universitária, do qual destacamos  uma ideia que nos fortalece para a 

discussão da formação pedagógica do professor universitário e da vitalização dos processos de 

ensino na Universidade: 

 
ao preparar profissionais para o futuro e contribuir para a formação da cidadania, os 

docentes universitários necessitam refletir sobre suas práticas instituídas , sobre os 

conhecimentos de sua área, a formas de apropriação  e os valores sociais e éticos que 

permeiam os currículos e precisam ser trabalhados dentro e fora da sala de aula. 
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Nesta mesma direção, o verbete da Pedagogia Universitária Integradora (MOROSINI, in: 

MOROSINI: 2006, p. 58), incorpora o pensamento gramsciano e a conceituação explicitada por 

Leite: os valores sociais e éticos,  a cultura e o processo de humanização da  formação de 

professores:  

 

Perspectiva da Pedagogia Universitária que tem como principal foco de estudo a busca 

da imbricação das funções universitárias sob a égide da docência. Diferencia-se das 

posturas que privilegiam uma das funções universitárias em detrimento das outras, na 

medida em que não se objetiva fortificar uma cultura da pesquisa distanciada da 

cultura do ensino ou mesmo da cultura da extensão. Busca a criação , a implantação e 

o fomento para a consolidação de uma cultura universitária integradora das funções 

universitárias. 

 

Ao perguntarmos pela formação do professor universitário do professor em formação, 

reconhecemos o peso da tradição cultural e as estruturas de poder implicadas do ensino na 

Universidade, da legitimidade de uma meritocracia advinda de uma elite dominante 

historicamente assentada na própria constituição histórica da universidade brasileira, em uma 

expressão tão conhecida: quem sabe o conteúdo de sua matéria pode ensinar.  

Temos clareza de que há condições históricas e sociológicas que nos apontam para uma 

ausência de uma antropologia reflexiva que possa sustentar  um  estudo do campo com estatuto 

científico recente e pluriepistêmico, o que exige uma sólida base filosófica e teórica do 

conhecimento em seus movimentos de totalidade e totalizações em clima de fronteira.  

O próprio ingresso dos professores universitários na Universidade revela que não há uma 

preocupação com a sua formação pedagógica. A exigência legal para o exercício da docência é 

cumprida, observando-se, no entanto, que essa exigência fica restrita à formação no nível de 

graduação ou pós-graduação na área da especificidade profissional em que o docente vai atuar, 

conforme a categoria profissional em que se formaliza seu ingresso. (FERNANDES: 1998). 

Constatamos pela literatura pertinente que discutir a necessária profissionalização de 

professores universitários é um fato recente na história da universidade latino-americana e, 

especialmente, no Brasil. Também em outros países, como refere Marcelo Garcia (1999), a 

regulamentação restringiu-se “à obtenção do grau de doutor” (p.248) na sua área específica. 

Ainda, nessa mesma página, este autor afirma que: 
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Em relação à formação pedagógica dos professores, a situação atual não é muito 

favorável. Basta recordar as palavras de Gray e Hoy no sentido de que “não existiu até 

hoje tradição de treino profissional no ensino superior, e os professores jovens sempre 

foram deixados sós, excepto talvez um breve curso de iniciação” (Gray e Hoy, 1989, 

p.36). Esta é uma realidade que não é exclusiva do nosso país. [ ] salvo exceções que 

descreveremos, a formação a nível universitário é uma atividade assistemática, com 

escasso rigor e pouca investigação. (GARCIA: 1999, p. 248) 

 

Nesse sentido, ocupar-se e apropriar-se de conhecimentos produzidos nesse campo em 

construção que é a pedagogia universitária, torna-se um desafio que enfrentamos nesse espaço-

tempo que estamos vivendo de outras relações entre a Universidade e o mundo da vida e do 

trabalho. 

Sem a ingenuidade e sem a pretensão de que esteja estabelecido um contexto favorável à 

disseminação e valorização dos saberes pedagógicos, e também, do compromisso com a 

qualidade social da Escola Básica: sólida base científica, formação crítica da cidadania e 

solidariedade de classe social. (Cortella, p 15). Entretanto, temos encontrado professores 

formadores que se comprometem e lutam pela possibilidade de um projeto de justiça social, que 

envolve a democratização do saber e as condições de acesso à dignidade humana, condições 

fundantes para a qualidade social na visão deste autor. 

 

Considerações a guisa de conclusão 

Concordamos que a intencionalidade dos legisladores acerca da Formação Inicial de Professores 

pode ter sido de um aligeiramento dos processos formativos, por outro lado, percebemos a 

possibilidade maior de ocupar espaços de contradições nessas novas diretrizes, até pela 

ambiguidade de sua elaboração teórica. Ao analisar a duração de cursos da maioria das 

instituições de ensino superior, verificamos que ao ser definido o mínimo de horas para um 

curso, esta duração se efetivou como condição  máxima (FERNANDES: 2009). 

Nessa possibilidade de ocupar espaços de contradição, Fernandes (2005) em uma viagem de 

retorno ao passado traz alguns interrogantes que nos fazem refletir: Como era a discussão da 

formação antes da reformulação legal? Qual era sua concepção? Como eram percebidas e 

operacionalizadas as relações teoria e prática, forma e conteúdo, modos de produção do 

conhecimento? Que relações havia entre a formação pedagógica e a formação dita específica? 

Como nós, professores do campo dito específico e do campo pedagógico, interagíamos com o 

curso como um todo? Como era a lógica da organização Curricular? Seria realmente 

conhecimento teórico? Seria realmente prática? Ou seriam informações de cunho teórico, um 

conjunto de informações sem uma contextualização de modo de produção de determinado 
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conhecimento? Ou ainda, seria a prática reduzida à aplicação de teoria, ou mesmo de 

informações teóricas, descoladas de re-significação ou da reconstrução pedagógica que envolve 

sim domínio de conteúdo dito especifico e de conteúdo pedagógico na prática social mais 

ampla: o campo profissional – no caso, a Escola Básica? Que conhecimentos estávamos 

validando ou legitimando? Que relação estabelecíamos entre teoria e prática? Entre forma e 

conteúdo? Como trabalhávamos a formação pedagógica com a especificidade epistemológica de 

cada curso de licenciatura? Seria tão diferente, seria tão melhor do que temos hoje? Tínhamos 

preocupação com a formação de professores formadores? Havia pesquisas sobre a formação 

pedagógica do professor universitário? E o campo da pedagogia universitária? É claro que estes 

interrogantes necessitam ser contextualizados e resignificados nos seus tempos e lugares.  

Outra questão em aberto no Brasil atual: a demanda trazida pelos movimentos sociais e políticos 

mais abrangentes na consolidação da democracia e na inserção das classes menos favorecidas, 

através de políticas compensatórias e de acesso a bens materiais culturais antes sequer pensados, 

estão reconfigurando concepções político-sociais e epistemológicas. O que tem mobilizado um 

repensar da própria concepção pedagógica na universidade, saindo para um enfretamento com o 

pensamento único da racionalidade técnica e o pragmatismo reducionista da pedagogia 

prescritiva.  

Essa situação está pulsante no cotidiano acadêmico com outros sujeitos históricos, com 

linguagens de seu tempo e de seu espaço e que exigem novas territorializações – (SANTOS: 

1996) de saberes, poderes e de práticas pedagógicas acolhidas na dimensão ético-cultural, em 

que a diferença é fundamentalmente uma categoria de conteúdo ético.  

Nessa condição de novas configurações de realidade política e socioeconômica, bem como de 

acesso a bens culturais mais complexos, fortes embates estão acontecendo, sendo enfrentada 

pela comunidade acadêmica com estudos e pesquisas, participação em fóruns de discussão, 

tanto nacionais, quanto internacionais.  

Enfim, muitas questões para refletirmos, muitos pré-conceitos a serem superados e muitos 

caminhos para serem desbravados, muitos desafios e dilemas a enfrentar para inventar e  

reinventar  a formação em outro contexto de compreensão de cidadania – o direito de ter 

direitos. Assumimos com  Freire (1996) os condicionamentos, as dificuldades,  mas  negamos o 

aprontado, o determinado.  

Isto posto, resgatamos suas palavras: 

 

Isto não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais sociais a que estamos 

submetidos. Significa que somos seres condicionados mas não determinados. 
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Reconhecer, que a História de possibilidade e não de determinismo, que o futuro, 

permita-me reiterar, problemático e não inexorável. (p.19, grifos do autor). 
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1.1.6. 

Título: 

Formação dos professores universitários para  a  prática  educativa  em contexto de 

violência escolar 

Autor/a (es/as):  

Severino, Francisca Eleodora Santos  [Universidade do Grande ABC/ Anhanguera  III,  Funadesp.  

Santo André-SP. Brasil] 

Resumo: 

A discussão sobre bullying escolar, na sua interface com a formação inicial dos professores, é objeto 

desta comunicação que destaca a dificuldade enfrentada pelos professores formadores que têm sua 

prática prejudicada ao se defrontarem com violência também na universidade. A dificuldade do 

professor, em trabalhar no contexto de violência, traduz a carência de abordagens relacionadas ao 

tema na sua formação profissional no ensino superior e a conseqüente vulnerabilidade que cerceia o 

processo de interação humana. O que ensinar aos jovens se, no neoliberalismo, os seres humanos 

perderam os parâmetros éticos e sua vida torna-se liminar e arriscada? Este trabalho apoia-se em 

pesquisa etnográfica que desenvolvo na cidade de São Paulo, Brasil, e que toma por referência uma 

amostragem de 30 sujeitos entre universitários, professores, gestores educacionais e funcionários que 

tenham enfrentado situações de violência na escola. A expressão destas vozes ganha relevância por se 
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considerar que ela pode conter fragmentos de confrontos entre valores de formação humana, que se 

produzem na universidade, e valores da produção de uma identidade fraturada pela violência de 

condicionantes sociais, potencializados pela crise de desenvolvimento que nos envolve. Partindo da 

constatação de que o bullying tem se intensificado e que a universidade não aborda com clareza o 

paradoxo da violência simbólica que impacta a todos os profissionais que atuam na formação inicial 

do professor, a reflexão privilegia o processo de interação humana com base conceitual em Paulo 

FREIRE (1996). Busca as contribuições de BOURDIEU (2009,1998,1999) no que se refere 

a  violência e dominação simbólica. ENGUITA (2004) contribui para a discussão sobre a educação e 

mudança social. GOMES e SACRISTÁN com a função e formação do professor no ensino para a 

compreensão de diferentes perspectivas. Os resultados apontam para a necessidade de pesquisas 

sobre violência na sua interface com a formação de professores. 

Palavras-chave: 

Violência simbólica, Formação de professores, Bullying. 

 

Introdução 

A discussão sobre bullying escolar, na sua interface com a formação inicial dos professores, é  o 

objeto desta comunicação que destaca a dificuldade enfrentada pelos professores formadores 

que têm sua prática prejudicada ao se defrontarem com violência também na universidade.  

A dificuldade do professor em trabalhar no contexto de violência traduz a carência de 

abordagens relacionadas ao tema na sua formação profissional no ensino superior e a 

consequente vulnerabilidade que cerceia o processo de interação humana. O que ensinar aos 

jovens se, no neoliberalismo, os seres humanos perderam os parâmetros éticos e sua vida torna-

se liminar e arriscada? Este trabalho apoia-se em pesquisa etnográfica que desenvolvo na cidade 

de Santo André, São Paulo, Brasil, e que toma por referência uma amostragem de 30 sujeitos 

entre estudantes universitários, professores formadores, gestores educacionais e funcionários 

que tenham enfrentado situações de violência na escola e na experiência de ensino e pesquisa 

em um Curso de Mestrado na cidade de Santos.  

A expressão destas vozes desses lugares ganha relevância por se considerar que ela pode conter 

fragmentos de confrontos entre valores de formação humana, que se produzem na universidade, 

e valores da produção de uma identidade fraturada pela violência de condicionantes sociais, 

potencializados pela crise de desenvolvimento que nos envolve.  

Partindo da constatação de que o bullying tem se intensificado e que a universidade não aborda 

com clareza o paradoxo da violência simbólica que impacta a todos os profissionais que atuam 

na formação inicial do professor, a reflexão privilegia o processo de interação humana com base 
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conceitual em Paulo FREIRE (1996). Busca as contribuições de BOURDIEU (2009,1998,1999) 

no que se refere à  violência e dominação simbólica. ENGUITA (2004) contribui para a 

discussão sobre a educação e mudança social. GOMEZ e SACRISTÁN( 2000) fornecem 

subsídios para a abordagem da função e formação do professor. Os resultados apontam para a 

necessidade de pesquisas sobre violência na sua interface com a formação de professores.  

Assim, a inspiração para a produção da pesquisa, da qual deriva a comunicação, veio da minha 

experiência na docência e orientação de estudantes de pós-graduação em Educação, 

especialmente em dois lugares, universidades. Tendo orientado quatro (4) dissertações sobre a 

educação de crianças e jovens em situação de risco social, observei que, tangenciando este tema, 

emergia outro assunto tão incômodo e importante para a formação de professores quanto o da 

violência nos espaços escolares. O assunto, muito recorrente no grupo de pesquisa, Educação e 

Cultura Portuária, que eu coordenava na cidade de Santos, colocava em pauta o bullying 

praticado entre universitários, fato que motivou o grupo de pesquisa a propor entrevistas  entre 

seus pares com vistas a um levantamento prévio, que pudesse justificar futura pesquisa sobre o 

tema do bullying na sua interface com o tema da formação de professores.   

Por outro lado, como professora de Metodologia da Pesquisa em Educação, na graduação em 

Pedagogia, presenciei  por algumas vezes, atitudes de maus tratos a uma aluna e resolvi  

conversar com a classe decidida a não permitir que os fatos se repetissem. Fui informada pelas 

alunas que era “brincadeirinha” com a colega por ela ser “pernambuco”. Perplexa, constatei 

tratar-se de atitude discriminatória de classe social e racismo. O bullying praticado  e aceito de 

forma submissa pela aluna, fez emergir nas discussões  alguns elementos do conceito de 

violência simbólica,  cunhado por Pierre Bourdieu (1982).  

De alguma forma, a origem social da garota submetida ao bullying recolocava a questão da 

escolha do objeto muito próximo do pesquisador, o que em Sociologia, era categoricamente 

rejeitado, atitude que se modificou após os trabalhos de Bourdieu e seus seguidores, como pode 

ser lido na entrevista de um de seus discípulos, Bernard Lahire (2012), concedida à revista 

CULT, recentemente. Perguntado de como suas origens determinaram a escolha de seus objetos 

de estudos e de suas orientações teóricas, ele respondeu: “ A determinação jamais é mecânica, 

mas é evidente que o sociólogo faz pesquisa apoiando-se em suas próprias experiências. Suas 

escolhas de temas jamais são produtos do acaso” (p. 28). 

Lahire é um dos discípulos de Bourdieu que deu continuidade às pesquisas  tomando por 

referência  os campos de estudo do seu mestre, no caso específico as questões relacionadas à 

violência simbólica que medeiam as relações escolares. Sobre  a observação do bullying que 

motivou esta reflexão, é preciso destacar que a garota que sofria os maus tratos era de origem 
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operária e residente na Zona Noroeste da cidade de Santos, região conhecida por suas favelas no 

mangue.  

Em décadas passadas, a chegada maciça de pernambucanos para o trabalho braçal na estiva do 

Porto de Santos, deu origem a essas peculiares moradias que ainda hoje adentram o mar e se 

sustentam sobre palafitas, sendo seus moradores, na sua grande maioria,  analfabetos, motivo a 

mais para que a garota sofresse maus tratos. Tal situação me fez retomar a leitura dos primeiros 

trabalhos de Bourdieu e seus discípulos, entre os quais Lahire, que também reflete sobre as 

conseqüências da violência simbólica no campo da formação escolar. Na citada  entrevista à 

revista Cult,  ele trata do fracasso escolar destacando a postura metodológica que circunscreve a 

escolha do objeto. 

 
De fato, venho de um meio operário e sou uma espécie de ‘milagre social’ (o primeiro 

em minha família a ter chegado à universidade). Isso me levou a me perguntar sobre as 

razões do fracasso escolar ( e também do sucesso, estatisticamente improvável ) nos 

meios escolares. Eu queria compreender porque minha irmã e meus primos sempre 

enfrentaram dificuldades na escola. (idem. p.28) 

 

Justifica-se, desta forma, o  olhar sobre as expressões de violência que circunscreviam as 

atividades em sala de aula, violência simbólica que como uma onda, envolvia a todos os sujeitos 

ali presentes. Com muita “naturalidade”, a classe assumiu a atitude discriminatória 

naturalizando os maus tratos, pois a colega “era mesmo de origem pernambucana e filha de 

analfabetos”.  

Vendo minha intervenção amparada por teorias pedagógicas e não paternalistas, outras alunas 

vieram conversar e reclamar de maus tratos pelos mesmos motivos, ou ainda porque na classe 

havia empregadas domésticas e cozinheira de escola. Tratava-se claramente de atitudes 

discriminatórias. Contudo, quando a coordenação foi procurada não houve nenhum 

encaminhamento para resolver o problema. Ao contrário, o assunto foi minimizado e 

naturalizado, pois a coordenadora entendia que “não fazia mal, pois se tratava de 

brincadeirinhas carinhosas” e que as garotas eram mesmo empregadas domésticas e “deviam 

assumir-se nesta condição”, afinal as colegas que praticavam as ditas “brincadeiras”, o faziam 

visando a sua integração.  

Foi preciso paciente trabalho para diminuir as agressões. Com mais atenção, percebia-se que a 

classe se dividia entre as meninas bem nascidas e as meninas pobres que dependiam de 

condução para chegar à universidade, haja vista que esse grupo necessitava sair mais cedo para 

que não perdessem o último ônibus para a região considerada perigosa e habitada por bandidos 
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e traficantes. Invariavelmente quando elas pediam licença para sair, ouvia-se  a palavra 

Pernaaambuco, em uníssono!  

A constatação inicial de que se tratava da relação educação e classe social me fez retomar os 

estudos dos conceitos de Violência Simbólica e Habitus, mesmo considerando as 

especificidades  de cada realidade estudada. Esses dois conceitos me auxiliariam a recortar o 

objeto cuja especificidade histórica deriva não apenas as determinações econômicas, mas 

também condicionantes familiares, grupais, religiosos, enfim, aspectos  da produção e 

reprodução  cultural.  No caso havia profunda distância entre a realidade da escola francesa 

estudada por Bourdieu e a realidade da escola brasileira, mais especificamente a violência 

simbólica entre muros da universidade brasileira. Entretanto é de Bourdieu a afirmação de que:  

“Dito isso,o fato de a educação seja diferente conforme o meio social é um dado de base de 

todas as sociedades desiguais. Esquecer as desigualdades sociais que se perpetuam, antes de 

tudo,na ordem familiar seria passar, deixar de lado o essencial. (ibidem p.29-)” 

Do paciente trabalho e conversas com as alunas, foi possível convencê-las a parar com as falsas 

brincadeiras e algumas delas dispuseram-se a freqüentar o Grupo de Pesquisa como estudantes 

de Iniciação Científica. Foram essas alunas que realizaram as entrevistas e  compuseram o 

grupo focal coletando material para futuras pesquisas.  Atualmente coordeno outro Grupo de 

Pesquisa na cidade de Santo André, município da região metropolitana de São Paulo, que 

desenvolve uma pesquisa interdisciplinar, ainda em fase inicial sobre Experiências inovadoras 

na formação do professor na área de saúde, com bolsa Funadesp (Fundação Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Superior Particular), e que dá continuidade a esta investigação,  e 

esta comunicação como primeiro ensaio. 

Na esfera da formação inicial dos professores o reconhecimento da centralidade da questão dos 

maus tratos entre estudantes universitários é fundamental. Significativo contingente de 

professores formadores, estudantes e funcionários, já passou por situações constrangedoras 

como agentes ou como pacientes de ações impregnadas de violência simbólica, que em alguns 

casos não se consegue nem mesmo identificar. Tanto para Max Weber, como para Bourdieu, a 

dominação não se limita à esfera econômica, sendo assim, é fundamental no estudo das atitudes 

dos estudantes universitários, uma análise das regras do jogo entre eles, frequentemente não 

escritas, rompendo assim, com a crença de que há  igualdade de condições e de oportunidades 

para todos. 

No presente estudo investigamos a questão da formalização do discurso sobre o bullying no 

âmbito das relações escolares, particularmente na universidade e, no caso, na docência 

universitária. 
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De acordo com o Relatório sobre Bullying no Brasil, publicado pela ONG PLAN Brasil e 

CEATS (Centro de Empreendedorismo social e Administração em Terceiro Setor – 2010), são 

impactantes as pesquisas mostrando que quase um terço dos estudantes entre 5ª e 8ª séries do 

primeiro grau, no Brasil já sofreu maus tratos.  

Entretanto as pesquisas  que se debruçam sobre o tema bullying no país são incipientes e ainda 

não chegaram a nenhum levantamento relevante quanto aos estudantes universitários. O referido 

Relatório mostra que 28% dos 5.168 estudantes entrevistados  para a pesquisa foram agredidos 

no ano de 2009, mas  a pesquisa abarcou apenas  estudantes do ensino fundamental.  

O levantamento mostra que a violência escolar vem crescendo o que nos leva a suspeitar de que 

ela continue entre estudantes mais velhos e já no desempenho de suas atividades universitárias. 

O trote violento, muito combatido pelas autoridades acadêmicas e é um dos indicadores da 

agressividade latente entre os jovens, entretanto na maioria dos casos a tendência é justificar 

como um momento catártico, até certo ponto tolerável como um momento importante nos ritos 

de passagem, que marcam a entrada do jovem na vida adulta. 

A dificuldade do professor, em trabalhar no contexto de violência, traduz a carência de 

abordagens relacionadas ao tema na sua formação profissional no ensino superior e a 

consequente vulnerabilidade que cerceia o processo de interação humana. Também tem sido 

possível observar fatos/fenômenos de violência simbólica entre os próprios docentes, 

especialmente em relação ao pertencimento a diferentes áreas do conhecimento de maior/menor 

prestígio social. Isto se revela entre os estudantes e, também na relação ao estudante na sala de 

aula, à vezes marcado pela intolerância quanto à sua origem étnico-cultural ou religiosa, ou 

ainda, por suas dificuldades com os conteúdos. 

 

Apontamentos metodológicos 

A questão da formalização do discurso no âmbito escolar, em sua relação direta com as 

condições atuais da realidade brasileira e a conseqüente, distinção cultural de classe social no 

âmbito da escola dá-nos a certeza de que maus tratos entre estudantes universitários no Brasil é 

um fenômeno recorrente.   

Alguns questionamentos balizaram o trabalho de investigação: de que estratégias poder-se-ia 

lançar mão contra a formalização do discurso, na esfera da produção do conhecimento escolar? 

Que olhar seria preciso para enxergar o grande campo de invisibilidade das múltiplas barreiras 

que nos ensinaram tal retórica e a formalidade? É possível transcrever os nexos profundos que 

articulam as ações de maus tratos intra muros dos espaços escolares entre os quais se encontram 

também a Universidade? Que lições se podem tirar das relações didáticas, sociais, culturais e 
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humanas, trazidas pelos discursos dissonantes entre professores e estudantes dos Cursos de 

formação inicial de professores? 

Iniciamos nossa investigação com a análise da problemática dando voz àqueles estudantes que, 

de forma velada ou explicita, foram vítimas de maus tratos perpetrados por seus colegas. 

Considerando as relações culturais e sociais conflituosas nos discursos dissonantes entre 

estudantes, professores formadores, gestores e demais atores da escola, interessa-nos 

especificamente a violência simbólica expressa por uma retórica imaterial, evidenciada nos 

atritos insuperáveis das partes envolvidas. É aqui que se impôs a necessidade metodológica de 

inverter o olhar sobre o objeto investigado.  

Procuramos entender as implicações entre o desaparecimento da ação de sujeito histórico, 

reduzido a simples participante de seus processos, e uma prática pedagógica formal e 

burocrática que o educa ao longo de sua vida escolar. Avançamos a discussão sobre as 

representações que os estudantes fazem do ato violento destacando o processo alienante que 

ultrapassa o círculo escolar e nos remete a outras barreiras “invisíveis” constitutivas das 

relações humanas.  

À luz do trabalho de Bourdieu, buscou-se  compreender porque alguns estudantes enfrentam, 

para além das dificuldades reais, outras dificuldades na escola, que se revelam como 

representação simbólica de um habitus adquirido.  

A metodologia, de abordagem qualitativa, adotou como instrumentos de pesquisa as entrevistas 

em que se desse total liberdade para expressão dos entrevistados. O roteiro das entrevistas foi 

constituído por dez perguntas que giram em torno da possibilidade de identificar o que esses 

sujeitos (estudantes, sejam os agressores ou os agredidos, professores e gestores da instituição 

escolar) pensam sobre o bullying universitário. Para a obtenção de resultados mais espontâneos 

e com o objetivo de observar reações e comportamentos em grupo, foi organizado um grupo 

focal no qual se reuniram os jovens envolvidos. 

A implicação e o distanciamento necessários para o desenvolvimento da pesquisa foram 

considerados, valorizando com cuidado e atenção às falas dos sujeitos pesquisados, evitando-se 

interpretações pessoais. As entrevistas foram feitas, em um primeiro momento, estimulando os 

universitários a falarem sobre suas vidas pessoais, deixando-os à vontade para se expressarem. 

Em um segundo momento,  foram feitas as dez perguntas propostas, que procuravam investigar 

o que eles pensam sobre maus tratos entre iguais no âmbito das relações que constituem a vida 

universitária, as pessoas envolvidas no processo educacional e a organização do ambiente 

escolar.  
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Alguns estudantes optaram por não falar sobre questões familiares, o que foi respeitado.  Por 

cada estudante entrevistado, foi elaborado, a partir de suas histórias de vida, um texto que as 

sintetizava, sem a alteração de nenhum dado. As representações sobre a escola foram descritas 

exatamente como cada participante declarou.    

Para efeito de análise, considerou-se  apenas o que foi declarado e não expressões que não 

podiam ser registradas com fidelidade evitando, assim, qualquer tipo informação dúbia. Apesar 

desse cuidado, houve dificuldades em convencer os universitários e seus professores formadores 

a participarem, devido ao receio de sofrerem represálias  por seus pares. A dificuldade maior 

veio por parte desses  professores e gestores. Alguns preferiram naturalizar os fatos 

escamoteando a seriedade do tema tratado. 

Para dar conta dar conta da análise,  buscou-se  apoio teórico em autores que já anteciparam a 

reflexão sobre a complexidade do tema da violência concreta ou simbólica. Foram explorados 

autores como Bourdieu e Passeron (2008) partindo de seus conceitos de cultura e reprodução 

social respectivamente. Bourdieu  trabalhou com a questão do sistema de ensino francês com 

todas as suas nuances e relações com o arbitrário cultural dominante, da violência simbólica 

exercida pela ação pedagógica e a manutenção da ordem. Assim, procurou-se resguardar as 

diferenças entre as especificidades locais  geográficas, histórica e culturais com o cuidado de 

não fazer uma transposição mecânica. 

 

Maus tratos e violência simbólica entre muros da Universidade 

Os dados levantados indicam que os maus tratos na universidade se manifestam  principalmente 

por meio de brincadeiras, insultos ou difamações. Quando  as alunas do curso de formação em 

Pedagogia responderam a pergunta sobre o que motivava as brincadeiras e maus tratos  ao grupo 

composto por garotas de origem operária, e em particular à jovem alvo de humilhações, a 

tendência inicial foi a de negar os maus tratos.  

As respostas individuais indicavam atitudes de escape e afirmações vagas como ”não sei”, “não 

faço”, “eu até que gosto dela e ela é nossa amiga”, “ela é bonita mas...é meio pernambuco”. 

Negação também manifesta entre os professores que interagiam com o grupo de alunas em 

questão.  Neste quesito, a organização do grupo focal foi de fundamental importância. Em 

grupo, as participantes e o único rapaz que compareceu, sentiram–se  mais à vontade para 

reafirmar as brincadeiras segregatórias e a palavra “pernambuco” era um termo recorrente. 

Reconhecimento observado também entre os professores formadores entrevistados. 

Chamou-nos a atenção da referência explicita ao estado brasileiro de nome Pernambuco situado 

na região menos favorecida do Nordeste brasileiro? Sabe-se que nas décadas de 60/70/80, houve 
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uma migração  bastante significativa de  trabalhadores originários desse estado para o estado  de 

São Paulo, no  sul do país, para compor a força de trabalho da construção civil e para  o 

desempenho do trabalho  portuário, no Porto de Santos, maior porto da América Latina. 

Contingente migratório que trouxe para Guarujá, o menino pernambucano Lula, que seria o 

futuro presidente do Brasil.  

Curioso é que no momento em que as jovens de origem pernambucana estavam submetidas à 

atitude de bullying no curso de formação de professores numa reconhecida Universidade, 

localizada na cidade de Santos, outro descendente de migrantes pernambucanos exercia a nobre 

função de presidente do país. 

No caso específico dos maus tratos, evidenciou-se no discurso do grupo entrevistado, uma 

retórica vazia, imaterial e alienante, um enfoque formal da cultura na sua interface com a 

violência simbólica, que  no caso em foco, desenraizava as relações humanas de suas bases 

concretas. Predominou nesse discurso um enfoque culturalista e social de situações 

institucionalmente constituídas pela escola. Fato esclarecedor de que a escola de hoje, seja ela 

também universidade, mesmo reafirmando sua função  de instrumento democrático de 

mobilidade social  exerce papel crucial de legitimação e perpetuação das desigualdades  diante 

da cultura. 

todo ensino, e mais particularmente o ensino de cultura, (mesmo científica), pressupõe  

implicitamente um corpo de saberes , de saber-fazer e sobretudo de saber dizer que 

constitui o patrimônio das classes cultas ( BOURDIEU e PASSERON, 1985,p.36 apud. 

VALLE, 2012, p 40). 

 

O estudo empírico das atitudes maldosas e “brincadeirinhas”  entre estudantes e também de 

alguns professores universitários, quando naturalizam esta questão, ressaltando-se também  a 

observação das regras  não escritas do jogo subjacente às atitudes e brincadeiras de mau gosto 

entre eles, evidenciou a força da herança cultural e do ambiente familiar  no desempenho e nas 

escolhas, seja  de habilitações, seja  de valores existenciais.  

Das narrativas daqueles estudantes que aceitaram falar de suas relações familiares, a sua grande 

maioria  é descendente de migrantes  pernambucanos.   Em sua maior parte, provinham de 

condições existenciais precárias, em defasagem não apenas escolar mas fundamentalmente 

cultural, além de terem passado por diversas condições de desamparo e violação de direitos. 

Suas famílias, formadas sem a presença da figura paterna, apresenta caráter matrifocal. Sem 

orientação, sentem-se perdidas e no que diz respeito à formação cultural  realizada em casa, 

neste caso, pela mãe, o que configura a dissolução dos padrões grupais transmitidos de pais para 

filhos como pressupõe a educação burguesa.  Em contrapartida,  quando em formação de nível 
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médio também sentiram-se excluídos, haja vista que  a escola não se sentia responsável pela 

educação mais geral, educação a ser realizada pelos pais ou responsáveis, devido a 

condicionamentos culturais determinantes por setores dominantes que impõem seus valores e 

padrões de comportamento, além de sua cultura constituída de obrigações no que diz respeito à 

transmissão de conhecimentos. “Assim, o que frequentemente se considera – sobretudo pelos 

professores- como ausência de dons ou capacidades é tão somente o resultado  de uma 

socialização diversa daquela preconizada  e realizada pela escola”(Valle, 2012. p. 41). 

Os depoimentos colocaram em pauta uma questão cara a Bourdieu, questão que deu origem ao 

conceito  habitus,   que nos auxiliou a colocar em xeque a  meritocracia escolar. De fato, na 

visão das alunas, elas já haviam interiorizado, no âmbito das relações culturais vivenciadas no 

ensino médio,  o peso da herança cultural. No plano das relações simbólicas, tudo se passava 

para elas  como se fossem excluídas apenas as que se excluem a si mesmas, naturalizando e 

internalizando a humilhação como habitus ou internalizando um sistema de disposições que 

“podem gerar práticas em esferas alheias àquela de origem”. BOURDIEU ( 2012,p. 37) 

Partindo da constatação de que o bullying tem se intensificado e que a universidade não aborda 

com clareza o paradoxo da violência simbólica que impacta a todos os profissionais que atuam 

na formação inicial do professor, a reflexão privilegia o processo de interação humana com base 

conceitual em Paulo FREIRE (1996). ENGUITA (2004) contribui para a discussão sobre a 

educação e mudança social. Este autor esclarece  que  a escola não é um veiculo para a simples 

transmissão e circulação das idéias, mas  é sobretudo o cenário  de uma série de práticas sociais 

materiais, o  que equivale dizer que a escola se insere na divisão social do trabalho no mundo  

capitalista. Crianças e jovens são levados a aceitar as relações do mundo do trabalho adulto.  

Neste quesito, retomando Bourdieu, pode-se afirmar que  o sistema de disposições duráveis, 

engendra e organiza  as práticas e as representações  de forma duradoura no curso do processo 

de socialização em que a universidade cumpre a etapa final,. GÓMEZ e SACRISTÁN fornecem 

subsídios para a abordagem da função e formação do professor. Eles afirmam que o objeto 

central da prática educativa na escola deve ser o de provocar reflexão Assim, os indicadores 

externos observáveis dos acontecimentos na aula não podem ser tratados como unidades 

suscetíveis de soma e subtração.  

 O próprio processo de investigação deve ser transformado em processo de aprendizagem dos 

modos, dos conteúdos, resistências e possibilidades da renovação da prática na aula, conforme 

os valores, os quias considera educativos, formando e transformando o conhecimento em ação 

dos que participam da relação educativa. O conhecimento que se pretende elaborar nesse 

modelo de criação encontra-se incorporado ao pensamento e à ação dos que intervêm na prática. 
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Isso determina a origem dos problemas, a forma de estudá-los e a maneira de oferecer 

informação.  

O conceito de realidade é o pressuposto ontológico chave para se entender as posições que 

cerceiam a natureza do conhecimento e suas formas de produção. O conhecimento não é 

estático, pois o mundo social não é fixo, mas dinâmico e mutante, de caráter inacabado e 

construtivo. As complexas relações sociais de conflito ou de colaboração entre os indivíduos, 

grupos e sociedades foram criando o que denominamos de realidade social.  

Portanto é preciso considerar que duas características diferenciam os fenômenos educativos  dos  

fenômenos naturais: a) Caráter radicalmente  inacabado, dimensão criativa, auto-formadora e 

aberta à mudança intencional. b) Dimensão semiótica dos fenômenos, relação polissêmica entre 

o significante observável e o significado latente do fenômeno social ou educativo.  

 

Conclusão 

A manifestação do estudante em situação de maus tratos na universidade é o objeto dessa 

reflexão que pretendeu desvelar sua visão sobre o tema para identificar suas representações por 

meio de falas, observações e lembranças de sua vivência na instituição escolar. A discussão 

sobre bullying entre universitários na sua interface com a formação inicial dos professores  

esclareceu  não apenas  a dificuldade enfrentada por estudantes, mas também  pelos professores 

formadores que têm sua prática prejudicada ao se defrontarem com a naturalização das 

diferentes formas de violência entre as quais ganha proeminência  violência simbólica nas 

interrelações estudantis.   

A dificuldade do professor em trabalhar no contexto de violência traduz a carência de 

abordagens relacionadas ao tema bem como expõe as deficiências na sua formação profissional 

para o ensino superior e a consequente vulnerabilidade que cerceia o processo de interação 

humana.  A expressão das vozes dos entrevistados ganhou relevância por se considerar  que o 

habitus, simultaneamente produtor de ações e produto do condicionamento histórico e social, 

“não pode ser revertido  por uma  mera tomada de consciência devido à profundidade com que 

se inscreve nos corpos, gestos e posturas” (BOURDIEU (2012, p37), naturalizando a violência 

que atinge estudantes e professores universitários.  

Explicitaram-se nas falas  fragmentos de confrontos entre valores de formação humana, que se 

produzem na universidade, e valores da produção de uma identidade fraturada pela violência de 

condicionantes sociais, potencializados pela crise de desenvolvimento que nos envolve. Os 

resultados apontam para a necessidade de pesquisas sobre violência na sua interface com a 

formação de professores e a formação de professores formadores.  
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Espera-se que esta investigação traga subsídios para a reflexão e para mudanças das práticas 

pedagógicas dos profissionais direcionadas a essa demanda que adentra e/ou é visibilizada nas 

relações entre professores universitários, impactando a própria docência e naturalizando práticas 

de violência simbólica ao escamotear processos frequentes no cotidiano universitário. Desafios 

a serem enfrentados coletivamente na universidade, tanto em suas relações internas, quanto no 

tratamento dessas na Escola Básica.  
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Conclusão geral do simpósio 

A presença de diferentes pesquisadores de diferentes instituições e países catalisou a discussão, 

que teve na contextualização da problemática da docência universitária, em suas múltiplas 
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dimensões, seu fio condutor na convergência das questões nacionais e globais e na diferenciação 

das questões locais e institucionais. Para dar conta das múltiplas dimensões: historicopolíticas, 

socioculturais, epistemológicas e pedagógicas, produzimos as articulações que construíram a 

composição das peças/dos textos desse mosaico/simpósio, destacamos a internacionalização; as 

políticas públicas; a inovação pedagógica; a docência universitária e, especialmente, a formação 

de formadores de professores e a qualidade social de seu exercício profissional. Firmamos o 

compromisso de respeito à singularidade de cada olhar e de cada experiência a partir da 

compreensão de que na realidade não há fenômenos simples; o fenômeno é um tecido de 

relações, tal como aprendemos com Bachelard. A junção das peças/dos textos de um 

mosaico/simpósio implicou em uma artesania, mediada por diálogos com a realidade e com os 

teóricos/autorias que sustentaram o processo vivido na elaboração dos textos. As lacunas que 

ficaram são aquelas peças/fragmentos de realidade/textos que escaparam, porque sabemos que 

não temos as respostas, cabe-nos fazer mais perguntas sem a pretensão de se esgotarem nas 

possíveis respostas, juntando o epistemológico, o político e, especialmente, a eticidade nas 

relações humanas e com a produção de conhecimento no contexto universitário e com o mundo 

lá fora. Nossos movimentos de reflexão foram assentados na compreensão da diferença como 

uma categoria de conteúdo ético para além da questão cultural, embora também o seja. 

Percebemos que os problemas e as inquietações são bastante semelhantes: a questão da 

internacionalização e os impactos na docência universitária envolvem o político-epistemológico, 

alterando a cultura e a própria estrutura de poderes na instituição; as demandas históricas e 

sociais necessitam de políticas públicas compensatórias com todas as contradições e cargas 

ideológicas que trazem consigo; que a complexidade da formação de professores exige um 

cuidado ético-político e um alargamento do campo investigativo na proposição de 

encaminhamentos possíveis para cada momento e situação; que a universidade como instituição 

social tem muito ainda que se aproximar da sociedade para além da lógica mercantilista, para 

compreendê-la e interagir no enfrentamento de problemas cotidianos.   
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