
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS SABERES PEDAGÓGICOS DOS PROFESSORES DO ENSINO 

SUPERIOR: o cotidiano de suas práticas 

 
 
 
 
 
 

MARA LEITE SIMÕES 
 
 
 
 
 
ORIENTADORA: PROFA. DRA. ROGÉRIA GAUDÊNCIO DO REGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO PESSOA - PB 
2010 



 2 

MARA LEITE SIMÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS SABERES PEDAGÓGICOS DOS PROFESSORES DO ENSINO 

SUPERIOR: o cotidiano de suas práticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada à Banca 
Examinadora do Programa de Pós-Graduação 
em Educação do Centro de Educação da 
Universidade Federal da Paraíba, como parte 
das exigências para obtenção do título de 
Doutor em Educação. 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Drª Rogéria Gaudêncio do Rego 
 
 
 
 
 
 

JOÃO PESSOA - PB 
2010 

 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S593s  Simões, Mara Leite. 

Os Saberes Pedagógicos dos Professores do Ensino Superior: 
o cotidiano de suas práticas / Mara Leite Simões. – João 

Pessoa, 2010. 
163.f. :il. 
Orientadora: Rogéria Gaudêncio do Rego 
Tese (Doutorado) – UFPB - CE 

 

1. Ensino Superior - Professores. 2. Saberes Docentes. 

3. Pedagogia Universitária. 

 

 

UFPB/BC       CDU:  378(043) 



 4 

MARA LEITE SIMÕES 
 
 
 
 
 
 

OS SABERES PEDAGÓGICOS DOS PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR: o 
cotidiano de suas práticas 

 
 
 
 
Tese submetida à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Educação do 
Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, como parte das exigências para 
obtenção do título de doutor. 
 
Tese aprovada em:  04/ 08/ 2010 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

___________________________________________________ 
Profª. Drª. Rogéria Gaudêncio do Rego (Orientadora) 

PPGE/CE/UFPB 
 
 

___________________________________________________ 
Profº. Dr. Otávio Machado Lopes de Mendonça 

PPGCR/CE/UFPB 
 
 

____________________________________________________ 
Profª. Drª. Janine Marta Coelho Rodrigues 

PPGE/CE/UFPB 
 
 

____________________________________________________ 
Profº: Dr. José Gomes de Assis 

PGmat/CCEN/UFPB 
 
 

____________________________________________________ 
Profº. Dr. Wilson Honorato Aragão 

PPGE/CE/UFPB 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico ao meu pai Milton e à minha mãe 
Dalvaní (in memoriam) que me transmitiram o 
prazer e a importância do estudo; aos meus 
filhos Kleber Neto e Karina que compreendem 
meu esforço e admiram minha luta pela 
profissionalização docente. Às minhas irmãs 
(Marilza, Leninha, Myrta e Marla) e ao meu 
irmão (Marconi) que se empolgaram em ter 
uma irmã doutora. 



 6 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 
 

Neste momento, devo agradecer a muitas pessoas. Mesmo correndo o risco de omitir 

algumas, tentarei agradecer nominalmente. 

 
À Profa. Dra. Rogéria Gaudêncio do Rego, orientadora, que com sua sabedoria, 

simplicidade e humildade, soube transmitir e deixar marcada a liberdade que me impulsionou 

a criar meu texto e a buscar meus próprios caminhos. 

 
À Profa. Dra. Janine Marta Coelho Rodrigues, líder do grupo de pesquisa, amiga, que 

me incentivou, me impulsionou para eu chegar até aqui. Agradeço pelos seus ensinamentos, 

orientação e dedicação, inspirando minha trajetória como educadora. 

 
Ao Prof. Dr. Otávio Machado Lopes de Mendonça, com seu discernimento e exemplos 

de humildade, contribuiu com sua importante presença nessa tese como membro das Bancas 

da Qualificação e de Defesa. 

 
Ao Prof. Dr. José Gomes de Assis, membro das Bancas de Qualificação e de Defesa, 

pelas valiosas críticas e sugestões apresentadas no momento da qualificação da pesquisa. 

 
Ao Prof. Dr. Wilson Aragão, com seus espinhos e flores, mas também com carinho, no 

momento das Bancas de Qualificação e Defesa e, também, nos encontros nos corredores do 

Centro de Educação. 

 
Aos professores e aos alunos do Curso de Matemática do CCEN/UFPB (lócus da 

pesquisa) que permitiram e se dispuseram a participar da nossa pesquisa, apresentando dados 

valiosos. 

 
Ao Chefe do Departamento, ao Coordenador e aos funcionários do Curso de 

Matemática do CCEN/UFPB (lócus da pesquisa), pelo carinho, dedicação e presteza, 

proporcionando o acesso para a coleta dos dados nos momentos da nossa pesquisa de campo. 

 



 7 

Aos colegas do Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação Docente do 

PPGE/CE/UFPB, em particular as Profas. Carmen Lúcia Ferreira Queiroz, Geovani Soares 

Assis, Onelice de Medeiros Borges e Isolda Ayres Viana Ramos. 

 
Aos colegas do Curso de Doutorado do PPGE/CE/UFPB – Turma 26, em particular 

Maria Ivete Martins Correia, Margarida Sonia Marinho do Monte, Stella Maria Gaspar de 

Oliveira, Nazaré Zenaide Tavares, pelas leituras, sugestões e críticas feitas ao longo da 

pesquisa, e das longas tardes passadas em conjunto no meu apartamento. 

 
Aos funcionários do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de 

Educação da UFPB, que facilitaram e desburocratizaram com competência minhas tarefas 

acadêmicas no que diz respeito os relatórios, prazos, entre outras. 

 
Finalmente, não poderia esquecer as amigas, em especial, Alice Alves Costa Aranha e 

Vanda Maria Bispo que, direta ou indiretamente, contribuíram para que eu chegasse ao final 

desta tese. 



 8 

SIMÕES, Mara Leite. Os Saberes Pedagógicos dos Professores do Ensino Superior: o 
cotidiano de suas práticas. João Pessoa – PB. PPGE/CE/UFPB, 2010. (Tese de Doutorado). 
 
 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo trata de uma pesquisa de doutorado que teve o objetivo de investigar os saberes 
pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas práticas, em especial os 
docentes do Curso de Matemática do CCEN da UFPB. Desenvolvemos uma pesquisa quanti-
qualitativa de natureza bibliográfica e de campo. Nosso referencial teórico: Nóvoa (1995), 
Zabalza (2004), Perrenoud (1993, 2001, 2002), Pimenta e Anastasiou (2002), Masetto (1996, 
1998, 2003), Morosini (2001), Tardif (1999, 2000, 2002, 2007, 2008), Charlot (2005), 
Imbernón (2000), Vasconcelos (1996, 1998, 2006), Ramalho (2004), Rodrigues (2003, 2004, 
2006), entre outros que pesquisam a formação do professor do ensino superior. Quanto à 
formação específica do professor de Matemática e da Educação Matemática, analisamos Cury 
(2001), D’Ambrosio B. (1993), D’Ambrosio U. (1997), Balzan (1999), Fiorentini (1994), 
Bicudo (1996, 1999), Polettini (1999), entre outros. Para aprofundar o conceito de “saber” 
recorremos a Morin (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 2007a, 
2007b, 2008). No que concerne à visão da educação pós-moderna, trabalhamos com Pourtois 
e Desmet (1999) e Moraes (1997). Quanto à história da educação, adotamos Cambi (1999), 
entre outros. O lócus da nossa pesquisa foi o Curso de Matemática do CCEN/UFPB. Nossos 
instrumentos de pesquisa foram: diário de campo, questionários, observação de aulas e 
entrevista semi-estruturada. Responderam ao questionário 164 alunos dos períodos (3º, 5º e 
7º), assim como os 05 professores mais citados pelos alunos. Observamos 05 aulas destes 
professores e entrevistamos o coordenador do referido curso. Consideramos que se faz 
necessário discutir e introduzir a temática da pedagogia universitária de forma que os docentes 
universitários transformem suas práticas pedagógicas, embasadas no paradigma tradicional, 
em práticas pedagógicas sustentadas no paradigma da pós-modernidade. Assim, o saber, o 
fazer e o saber-fazer do docente terão como base a complexidade dos saberes docentes, a 
pluralidade dos conhecimentos e a multirreferencialidade existente no ato de ensinar e de 
aprender. Dessa forma, as Ciências da Educação ajudam na compreensão da 
profissionalização e da formação do professor do Ensino Superior. Compreendemos, também, 
que esta transformação de paradigmas perpassa pela formação continuada do docente e do 
discente, ambos atores e autores do processo ensino aprendizagem e construtores do 
conhecimento científico. Para tanto, apresentamos o Projeto de Formação Continuada, que ora 
nos propomos a implantar, com o objetivo de discutir a Pedagogia Universitária e os saberes 
docentes inerentes ao professor universitário. 
 
 
Palavras-chave: Ensino Superior; Professores; Saberes Docentes; Pedagogia Universitária. 
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SIMÕES, Mara Leite. Los Saberes Pedagógicos de los Docentes de la Enseñanza 
Superior: sus prácticas a diario. João Pessoa – PB. PPGE/CE/UFPB, 2010. (Tese de 
Doutorado). 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
Este estudio trata de una pesquisa de doctorado que tuvo el objetivo de investigar los saberes 
pedagógicos de los maestros de la enseñanza superior: el cotidiano de sus prácticas, en 
especial los docentes del Curso de Matemática del CCEN de la UFPB. Desarrollamos una 
pesquisa cuanti-cualitativa, bibliográfica y de campo. Nuestro referencial teórico: Nóvoa 
(1995), Zabalza (2004), Perrenound (1993, 2001, 2002), Pimienta y Anastasiou (2002), 
Masetto (1996, 1998, 2003), Morosini (2001), Tardif (1999, 2000, 2002, 2007, 2008), Charlot 
(2005), Imbernón (2000), Vasconcelos (1996, 1998, 2006), Ramalho (2004) Rodrigues (2003, 
2004, 2006), entre otros que pesquisan la formación del maestro de la enseñanza superior. En 
cuanto a la formación específica del maestro de Matemáticas y de la Educación Matemática 
analizamos Cury (2001), D` Ambrosio B (1993), D` Ambrosio U (1997), Balzan (1999), 
Fiorentini (1994), Bicudo (1996, 1999), Polettini (1999), entre otros. Para profundizar el 
concepto de "saber" recurrimos a Morin (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2004a, 2006a, 2006b, 
2007a, 2007b, 2008). En lo que concerne a la visión de la educación posmoderna trabajamos 
con Pourtois y Desmet (1999) y Moraes (1997). En cuanto a la historia de la educación 
recurrimos a Cambi (1999) entre otros. El eje de nuestra pesquisa fue el Curso de 
Matemáticas del CCEN/UFPB. Nuestros instrumentos de pesquisa fueron: diario de campo, 
cuestionarios, observación de las clases y entrevistas. Aplicamos 164 cuestionarios a los 
alumnos de tercero, quinto e séptimo periodos y a los maestros más citados entre los alumnos. 
Observamos 05 clases de los referidos maestros y entrevistamos el coordinador del referido 
curso. Consideramos que, es necesario discutir e introducir la temática de la pedagogía 
sostenidas en el paradigma de la posmodernidad. Por esta perspectiva, el saber, el hacer y el 
saber-hacer del docente tendrá como base la complejidad de los saberes docentes, la 
pluralidad de los conocimientos y el multi referencialidad existente en el acto de enseñar y de 
aprender. De esa forma, las Ciencias de la Educación ayudan en la comprensión de la 
profesionalización y de la formación del maestro de la Enseñanza Superior. Comprendemos 
también que esta transformación de paradigma pasa por la formación continuada del docente y 
del discente, ambos actores y autores del proceso enseño aprendizaje y constructores del 
conocimiento científico. Para tanto, presentamos el Proyecto de Formación Continuada, que 
ora nos proponemos a implantar, con el objetivo de discutir la Pedagogía Universitaria y los 
saberes docentes inherentes al maestro universitario. 
 
 
Palabras claves: Enseñanza Superior, Maestros, Saberes Docentes, Pedagogía Universitaria. 
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SIMÕES, Mara Leite. The pedagogical knowledge of High Education Professors: their 
daily practices. João Pessoa – PB. PPGE/CE/UFPB, 2010. (Doctorate’s Thesis). 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This study is a Doctorate’s thesis which had the aim to investigate the pedagogical knowledge 
of High Education professors: their daily practices, especially those professors from the 
Mathematics Course of the CCEN of UFPB. We developed a quanti-qualitative research of 
field and bibliographical nature. Our theoretical reference: Nóvoa (1995), Zabalza (2004), 
Perrenoud (1993, 2001, 2002), Pimenta and Anastasiou (2002), Masetto (1996, 1998, 2003), 
Morosini (2001), Tardif (1999, 2000, 2002, 2007, 2008), Charlot (2005), Imbernón (2000), 
Vasconcelos (1996, 1998, 2006), Ramalho (2004), Rodrigues (2003, 2004, 2006), among 
others who research professor’s formation in regard to High Education teaching. With respect 
to the specific formation of the Mathematics professor as well as Mathematics Education, we 
analyzed Cury (2001), D’Ambrosio B. (1993), D’Ambrosio U. (1997), Balzan (1999), 
Fiorentini (1994), Bicudo (1996, 1999), Polettini (1999), among others. In order to deepen the 
“knowledge” concept, we used Morin’s principles (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2004a, 
2004b, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008). As concerns the post-modern education 
viewpoint, we employed the fundamentals of Pourtois and Desmet (1999) and Moraes 
(1997).With regard to education history, we referred to Cambi (1999), among others. Our 
research had as locus the Mathematics Course of the CCEN/UFPB. Our research instruments 
were: field diary, questionnaires, classroom observation and semi-structured interview. 
Students from the 3rd, 5th and 7th periods, totalizing 164, answered the questionnaire as well as 
the 05 professors most mentioned by them. We observed 05 classes from these professors and 
interviewed the coordinator of the course. We take into consideration that it is necessary to 
discuss and introduce the theme of the university pedagogy in such a way that the university 
professors transform their pedagogical practices, based on the traditional paradigm, into 
pedagogical practices sustained by the post-modernity paradigm. Therefore, knowledge, the 
act of doing and the act of knowing how to do will have as basis the complexity of the 
professors´ knowledge, the knowledge plurality and the multi-referentiality existent in both 
the teaching and learning act. In this way, the Education Sciences help to understand the 
professionalization and the formation of High Education professor. We also understand that 
this paradigm change undergoes the professor’s and the student’s continuous formation. Both 
of them are actors and authors in the teaching learning process as well as builders of the 
scientific knowledge. So, we present the Continuous Formation Project which we propose to 
implement with the objective to discuss the University Pedagogy and the academic knowledge 
inherent to the university professor. 
 
Keywords: High Education Teaching, Professors, Academic Knowledge, University 
Pedagogy. 
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I - APRESENTANDO O PERCURSO 

 
 

Desde 1994, durante nossa atuação como professora da disciplina Didática nos 

diversos Cursos de Licenciatura do Campus I, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e 

ao orientar os licenciandos na elaboração de um plano de atividades didáticas de determinados 

conteúdos, percebemos que os alunos desses cursos apresentavam insegurança e, até mesmo, 

desconhecimento de alguns componentes centrais do processo ensino aprendizagem, entre os 

quais destacamos: a organização dos conteúdos em unidades didáticas, a definição dos 

objetivos de cada unidade, o embasamento legal do ensino, as metodologias a serem 

utilizadas, o processo de avaliação e o conhecimento pedagógico necessário para a prática 

docente em todos os níveis. 

Os futuros licenciados mostravam, desse modo, mesmo em disciplinas executadas no 

último semestre da sua formação inicial, uma grande desarticulação entre o saber científico 

específico e o saber pedagógico fundamental para sua formação profissional, isto é, a 

docência. 

Na verdade, este fato vem reforçar a ideia de que as atividades docentes são 

historicamente determinadas, pois se realizam em certo espaço e momento, subordinadas às 

condições existentes, ocorrendo através de situações que provocam a interação social com o 

conjunto de outros seres humanos de gerações passadas e presentes. 

Por isso, as ações atuais têm profundas repercussões futuras, tornando-se crucial 

compreender a evolução das instituições e como pensam os seus professores em determinadas 

épocas, para entendermos sua atual maneira de ser. Uma educação de qualidade voltada para o 

exercício da cidadania entremeia os compromissos do docente, do discente e da instituição – a 

universidade – compromissos estes, associados em cada momento às concepções e crenças 

dos seus diversos autores. 

Diante desta lógica, procuramos identificar como são repassados e/ou construídos os 

saberes pedagógicos dos docentes nos Cursos de Licenciatura da UFPB, tendo selecionado 

como caso para estudo, a Licenciatura em Matemática. Nesta direção, visamos ao 

estabelecimento de conhecimentos sobre esta Licenciatura, que proporcionem um 

entendimento de como pensam os diversos autores (professores e alunos) envolvidos no 
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processo, buscando conhecer a realidade do curso, considerando suas concepções e crenças, 

referentes aos saberes pedagógicos dos docentes da Licenciatura em Matemática da UFPB. 

Organizamos nosso trabalho em quatro capítulos. No primeiro “Apresentando o 

percurso”, discutimos as pesquisas sobre a temática “Formação Docente”, destacando a 

formação do docente em todos os sistemas educacionais – municipal, estadual e federal. 

Apresentamos o surgimento do objeto deste estudo – os saberes pedagógicos dos professores 

do ensino superior - que teve início na experiência em sala de aula como professora de 

Didática nos Cursos de Licenciatura, passando pela dissertação do mestrado (2003), e, 

também, a participação no Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação Docente, vinculado ao 

PPGE/CE/UFPB. Apresentamos nossas reflexões iniciais e as questões de aprofundamento 

embasadas pelo referencial teórico analisado. 

No segundo capítulo, denominado “Descrevendo os primórdios da educação 

brasileira”, apresentamos um histórico das concepções pedagógicas no Brasil. Discorremos 

sobre a história do ensino superior no mundo e no Brasil, partindo para uma explanação das 

políticas públicas, a globalização e as práticas educativas. Enaltecemos, ainda, a importância 

do diálogo para a formação docente, destacando a relação dialógica no ensino superior. 

O terceiro capítulo, sob o título “Discutindo os paradigmas educacionais”, discorremos 

sobre a crise da modernidade, nos debruçamos sobre a importância dessa crise, buscando as 

ideias da pós-modernidade – “o paradigma educacional emergente” de Maria Cândida Moraes 

(1997) e “a educação pós-moderna” de Pourtois e Desmet (1999) – como sustentáculos para a 

defesa da mudança de paradigma. Analisamos em Edgar Morin (1999, 2000, 2001, 2002, 

2004, 2006, 2007, 2008) o conceito saber e a ideia da complexidade. Para fundamentar ainda 

mais a transformação do paradigma educacional tradicional para o paradigma educacional da 

modernidade, discorremos sobre os saberes necessários ao docente universitário tendo como 

base Maurice Tardif (1999, 2000, 2002, 2007, 2008). 

No quarto capítulo, denominado “Justificando o caminho metodológico”, 

apresentamos nosso referencial teórico-metodológico, a base epistemológica, as questões 

norteadoras, o tipo de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, o lócus da pesquisa, 

os sujeitos, os instrumentos e as técnicas de análise, o pressuposto e a tese. Continuamos com 

a fase exploratória da pesquisa, onde são explicitados os dados da pesquisa, ou seja, as 

respostas dos questionários do aluno (primeiro instrumento de análise). Descrevemos e 
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discutimos a análise das respostas dos questionários dos professores, a observação das aulas 

dos professores selecionados e a entrevista com o Coordenador do Curso de Matemática do 

CCEN/UFPB. 

Finalmente nas considerações finais “À guisa de conclusões: propondo sugestões”, 

apresentamos o papel que o professor do ensino superior deve desempenhar na sociedade 

moderna, destacando a importância das pesquisas feitas no Brasil e no mundo sobre a temática 

“formação docente”, como também algumas reflexões sobre a formação docente nas 

licenciaturas, em especial, a licenciatura em Matemática da UFPB. 

Introduzimos nossas sugestões sobre a pedagogia universitária, na instituição a que ora 

pertencemos, partindo de várias mudanças de paradigmas, desde o processo avaliativo para 

entrada do docente na instituição, continuando com um acompanhamento no seu estágio 

probatório, até à sua formação continuada como docente do ensino superior. Apresentamos 

um Projeto de Formação Continuada para os docentes da UFPB, no qual discutimos a 

Pedagogia Universitária. 

 
 
 
01 - INTRODUZINDO AS TRILHAS 

 
 

Nas últimas décadas, tem se acentuado a temática da Formação Docente nas 

pesquisas, como forma de ampliar sua compreensão e trazer contribuições efetivas para a 

melhoria do processo educacional em todos os níveis de ensino. Não restam dúvidas de que 

um dos eixos desse processo diz respeito à formação do professor do ensino superior. Para 

tanto, os sistemas educacionais – municipal, estadual e federal - buscam uma adequação às 

normas vigentes, isto é, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN Nº 

9.394/96. Entretanto, observa-se que a globalização, as Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação – NTIC e as reformas educacionais em vários países do mundo contribuem para 

a visão diferenciada da formação docente, apontando para a necessidade de uma maior e 

melhor difusão dos conhecimentos científicos, cuja responsabilidade cabe, em especial, às 

Instituições de Ensino Superior - IES e aos seus profissionais docentes. 

Após a publicação da Portaria CNE/CP 09/2001, que direciona as Diretrizes 

Curriculares Nacionais - DCN para os Cursos de Licenciatura nas Instituições de Ensino 
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Superior – IES do país, nos referidos cursos de formação de professores, passaram a ser 

travadas discussões no que concerne à questão da formação desse profissional no campo da 

educação e dos conhecimentos específicos. O Projeto Político Pedagógico – PPP dos Cursos 

de Licenciatura nas várias IES tiveram indicação de reestruturação pelo MEC destacando-se, 

entre outros elementos, a formação do profissional que se quer formar, como também a 

formação do profissional que atua como formador, no caso, o professor universitário. 

Intencionando compreender a construção dos saberes docentes dos professores das 

IES, destacamos o artigo Nº 66 da LDBEN 9.394/96, que enfatiza: “a preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado”. Apoiando-se, também, nas DCN e nas políticas 

educacionais sobre formação docente, faz-se  necessário uma reflexão inicial: 

• que lógica deve ser posta à prova no campo da formação docente dos 

professores do ensino superior? 

• a qualificação acadêmica (mestrado e doutorado), exigida pela LDB, é 

suporte para a prática pedagógica do professor universitário? 

• como se justificam as experiências das práticas de sala de aula desse docente? 

• que abordagem teórica e metodológica sustenta os saberes pedagógicos desse 

profissional? 

Considerando às idéias de Gauthier (1998) e Tardif (1999), os saberes que compõem 

a formação docente são: disciplinares, curriculares, das ciências da educação, da tradição 

pedagógica e os da experiência. Esses saberes estão e/ou são contemplados nos cursos de Pós-

Graduação (mestrado e doutorado) que certificam esse profissional para a docência do ensino 

superior? 

É notório que o conceito sobre formação docente não foi o mesmo em todas as 

épocas e a globalização estende fronteiras entre os saberes docentes e as práticas cotidianas. 

Para alguns professores formadores de professores, a formação docente se respalda na tradição 

enciclopédica - tradição educacional da Europa do século XVI. Contextualizando este modelo 

de ensino, percebe-se que essa visão educacional está embasada nos resquícios da formação 

docente da época colonial do nosso país. 

Salientamos, portanto, que a relação da formação docente, as concepções 

pedagógicas e a ideologia, como também as NTIC permeiam uma recapacitação do cotidiano 
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do professor formador de professor, considerando, também, as diferenças e divergências no 

interior da prática docente desse profissional. O segundo ponto a refletir é a formação docente 

dos professores das IES, e apresenta sob dois eixos: a formação docente institucional (o 

ambiente, a normatização, as exigências de titulação e de produção técnica-cientifica, etc), e a 

formação pessoal (a profissionalização, a ideologia, a moral, valores, etc). 

Segundo Giolo (2006, p.31) “quem está forçando a entrada de doutores nas 

instituições privadas é a política da Capes, em relação aos programas de pós-graduação, e não 

propriamente a LDB”. Ao mesmo tempo, reafirmamos que, para as IES, a definição de 

formação docente tem como base a formação institucional - os cursos de pós-graduação - 

como o mestrado e o doutorado. 

A ideia de trabalhar o tema: “Os saberes pedagógicos dos professores do ensino 

superior: o cotidiano de suas práticas” surgiu em decorrência do desejo de dar continuidade à 

pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPB, intitulada: “Retrocessos e avanços da formação docente: um estudo sobre 

o Curso de Licenciatura em Matemática da UFPB”. Nesta pesquisa, apresentamos a 

caracterização do processo de construção da profissão docente dos alunos desta licenciatura, 

um breve histórico da formação docente, compreendendo as épocas moderna e 

contemporânea, perpassando pela formação docente dos Cursos de Licenciatura no Brasil. 

Analisamos resoluções, pareceres e outros documentos históricos, no capítulo intitulado “Os 

caminhos da formação docente na Licenciatura em Matemática na UFPB”. 

Debatemos a teorização e a questão da formação do professor, pesquisando as 

concepções predominantes sobre ensinar, educar, ser aluno, ter didática e ser professor entre 

os alunos egressos do Curso de Matemática do Centro de Ciências Exatas da Natureza da 

UFPB, no período de 1980 a 2001; os professores da área específica e os professores das 

disciplinas didático-pedagógicas. Ao final, apresentamos as concepções dos professores e dos 

alunos sobre o ensino atual da Matemática, algumas constatações e contribuições da pesquisa 

para o Curso de Licenciatura em Matemática do CCEN da UFPB. 

Nas considerações finais, enfocamos a intenção do aprofundamento da temática 

“formação docente do professor do ensino superior”, quando observamos que “pertencendo ao 

grupo de Professores Formadores de Professores, sentimos a necessidade de refletir e pensar o 

cotidiano da nossa prática docente, de modo a contribuir para a melhoria do processo de 
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ensino, mediante um estudo teórico e de pesquisa de campo da formação do educador”. 

(SIMÕES, 2003, p.147). 

Participamos, também, desde 2000, do Grupo de Estudo e Pesquisa de Formação 

Docente – GEPFD - vinculado ao Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação da 

UFPB, com cadastro no CNPq, pesquisando e estudando a formação continuada, a construção 

dos saberes do professor do ensino superior e com publicações em Rodrigues (2003, 2004, 

2006). 

Desde 1994, lecionando a disciplina Didática para os diversos Cursos de Licenciatura 

da UFPB, incluindo a Licenciatura em Matemática, observamos os relatos de alunos, ora em 

sala de aula, ora fora da sala, sobre a prática pedagógica e a formação dos seus professores de 

conteúdos específicos. Desde a nossa dissertação do mestrado, utilizamos a terminologia PFP 

(professor formador de professor), para nos referirmos aos professores da área específica de 

cada conhecimento e aos professores das disciplinas pedagógicas. Como resultado de nossas 

investigações, apontamos a necessidade de que a prática pedagógica deste PFP deveria estar 

embasada na compreensão da educação como espaço de transformação, sendo a Didática um 

espaço de reflexão, crítica e investigação, e a aula deveria ser vista numa perspectiva dialógica 

de construção do conhecimento. (SIMÕES, 2003). 

No decorrer de nossas aulas de Didática, nos diversos Cursos de Licenciatura desta 

IES, e durante a pesquisa do mestrado, percebemos que os licenciandos destes cursos possuem 

uma prática pedagógica revestida de insegurança e desconhecimento dos componentes do 

processo ensino aprendizagem (conteúdos, objetivos, carga horária, metodologias, avaliação), 

falta de fundamentação no que diz respeito às disciplinas pedagógicas e, sobretudo, uma 

desarticulação entre o saber científico (ou saber específico) e os saberes pedagógicos, 

fundamentais para a formação da profissão docente. (SIMÕES, 2003). 

Caracterizar e explicar alguns conceitos através de uma base teórica é a proposta deste 

estudo, investigando as relações que se concretizam no interior da agência formadora, 

considerando os saberes pedagógicos dos professores do Curso de Matemática do CCEN da 

UFPB, no cotidiano de suas práticas. No aspecto teórico, faz-se necessário revisitar e 

contextualizar o que vem a ser “formação docente”, ressaltando as pesquisas sobre a formação 

do professor do ensino superior. 
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Entendemos ser imprescindível que os professores universitários vivenciem momentos 

de reflexão sobre sua formação – inicial e continuada – dentro do próprio ambiente da 

construção de sua prática pedagógica. É necessário que o Curso de Matemática, representado 

pelo seu corpo docente, amplie a visão de ensino e de aprendizagem em face da sua 

representação, do seu papel e da importância do trabalho do docente de uma IES, que interage 

no processo de uma sociedade, tendo em vista a teoria da complexidade, os saberes docentes e 

as novas demandas do século XXI. 

Constatamos, então, a necessidade de aprofundar algumas questões: 

• como vivenciar uma pesquisa numa sala de aula de um curso de formação de 

professor nas IES? 

• como esta pesquisa contribui para a formação e a construção de uma identidade 

docente do professor do ensino superior? 

• como o docente do ensino superior constrói o eixo norteador de sua prática 

pedagógica? 

Retomamos o estudo de alguns teóricos que abordam a temática da formação de 

professores do ensino superior, numa perspectiva da construção dos saberes, tendo em vista a 

prática pedagógica desses profissionais. Entre esses teóricos, elencamos Nóvoa (1995), 

Zabalza (2004), Perrenoud (1993, 2001, 2002), Pimenta e Anastasiou (2002), Masetto (1996, 

1998, 2003), Morosini (2001), Tardif (1999, 2000, 2002, 2007, 2008), Charlot (2005), 

Imbernón (2000), Vasconcelos (1996, 1998, 2006), Ramalho (2004), Rodrigues (2003, 2004, 

2006), entre outros que pesquisam a formação do professor do ensino superior. 

No que trata da formação específica do professor de Matemática, aprofundamos a 

leitura dos textos de Cury (2001), D’Ambrosio B. (1993), D’Ambrosio U. (1997), Balzan 

(1999), Fiorentini (1994), Bicudo (1996, 1999), Polettini (1999), entre outros que pesquisam a 

área de Educação Matemática. 

Para aprofundar o conceito de “saber” recorremos a Morin (1999, 2000, 2001, 2002, 

2004, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008). Quanto à visão da educação pós-

moderna trabalhamos com Pourtois e Desmet (1999) e Moraes (1997). 

Estudar os saberes dos professores do ensino superior nos remete a percorrer a 

História da Educação e, assim, buscamos subsídios na leitura de Cambi (1999). Resgatamos 

as origens das universidades, das salas de aula, dos professores universitários e suas práticas 
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pedagógicas. Como estudar, pesquisar a construção dos saberes dos professores do ensino 

superior sem buscar a origem destas IES, no caso, as universidades? Que práticas, que teorias 

educacionais eram impostas a esses profissionais da época? Estudar esse fenômeno no tempo 

presente sem recorrer a um tempo histórico, social, político, econômico e educacional tenderia 

a uma visão incompleta e superficial do mesmo. 

Resta saber, então, como se constroem os saberes pedagógicos do professor do 

ensino superior, especificamente os dos Cursos de Matemática do CCEN da UFPB, e como 

estes saberes fundamentam o cotidiano de suas práticas. 
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II - DESCREVENDO OS PRIMÓRDIOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

Apresentamos uma breve retrospectiva da história da educação brasileira desde o 

século XVI até nossos dias. A base teórica desta retrospectiva foram algumas obras de Saviani 

(2004, 2005), com ênfase nos autores que publicaram suas obras relacionadas com a História 

da Educação, levando em consideração a relação com os séculos. No entanto, para Saviani, a 

discussão da história da educação do século XX, tem como eixo duas grandes obras que, 

mesmo antes do término deste século, já tinham sido publicadas. Estamos falando de “Era dos 

extremos: o breve século XX (1914-1991)” de Eric Hobsbawn e de “O longo século XX” de 

Giovani Arrighi. Estas duas obras analisam a história da educação com visões diferenciadas, 

enquanto 

 
Hobsbawn toma como eixo de sua análise a questão política à luz da qual o 
século XX resulta “breve” em contraposição ao “longo século XIX”, no qual 
o autor identifica três momentos: a era das revoluções (1789-1848), a era do 
capital (1848-1875) e a era dos impérios (1875-1914). Por sua vez, no 
“breve século XX”, o autor também distingue três momentos: a era da 
catástrofe (1914-1947), a era do ouro (1947-1973) e a era do 
“desmoronamento”, da instabilidade e das crises (1973-1991). 
Diferentemente, Arrighi toma como eixo de sua análise, a problemática 
econômica. Sua motivação inicial era compreender a crise mundial da 
década de 1970. (SAVIANI, 2004, p. 12). 
 

No que concerne à história da educação brasileira, neste “longo século XX”, devemos 

considerar os aspectos econômico, político, social, cultural e educacional que influenciaram as 

decisões e as transformações no nosso país. Para Saviani (2004, p. 14), no aspecto econômico, 

“a cultura do café consolidou-se como o principal produto de exportação”. No social, temos a 

“a abolição da escravatura e o incremento da imigração”. No político, apresenta-se “a queda 

da Monarquia e a instalação do regime republicano”. No cultural, abriu-se para ideias novas 

como o “positivismo, evolucionismo, darwinismo, crítica religiosa, naturalismo, cientificismo 

na poesia e no romance, folclore...” E na educação, considera-se como marco o ano de 1890. 

Numa focalização histórica, a educação brasileira vai ser guiada pelo viés do político, 

destacando os períodos da Colônia, do Império e da República. Em contrapartida, 

encontramos alguns autores que, ao periodizar a história da educação brasileira, toma como 

ponto de partida o desenvolvimento econômico, os períodos “agrário exportador dependente”, 
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“nacional desenvolvimentista de industrialização com base na substituição de importações” e 

“internacionalização do mercado interno”. 

Tanto a visão política quanto a visão econômica são perspectivas de periodizar a 

educação brasileira, considerando os aspectos externos do processo educacional. Todavia, se 

considerarmos os aspectos internos o processo educativo possui 

 
como marco inicial da história da educação brasileira a chegada dos jesuítas 
em 1549. Tem início aí o primeiro período, que se estende até 1759, quando 
os jesuítas foram expulsos por Pombal. O ensino jesuíta então implantado, 
já que contava com incentivo e subsídio da Coroa portuguesa, constitui a 
nossa versão da “educação pública religiosa”. (SAVIANI, 2004, p. 16). 
 

A partir de então, as reformas aconteceram, e o período pombalino representou a 

versão da “educação pública estatal”. Com a Proclamação da Independência em 1822 e com a 

aprovação da Lei das Escolas de Primeiras Letras em 1827 deveriam ter surgido algumas 

escolas, porém como elas não surgiram, foi somente após a República que “o poder público 

assume a tarefa de organizar e manter integralmente escolas, tendo como objetivo a difusão do 

ensino a toda a população” (Saviani, 2004, p.18). Sendo o estado de São Paulo, o pioneiro na 

tarefa de organizar, estruturar e implementar o ensino primário em grupos escolares. 

Nova etapa no sistema educacional brasileiro surge após a Revolução de 1930, com a 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. O reconhecimento da educação nacional 

aconteceu devido às várias medidas como: 

 
em 1931, as reformas do ministro Francisco Campos; em 1932, o Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, dirigido ao povo e ao governo, que 
apontava na direção da construção de um sistema nacional de educação; a 
Constituição de 1934, que colocava a exigência de fixação das diretrizes da 
educação nacional e elaboração de um plano nacional de educação; “as leis 
orgânicas do ensino”, um conjunto de reformas promulgadas entre 1942 e 
1946 por iniciativa de Gustavo Capanema, ministro da Educação do Estado 
Novo. (SAVIANI, 2004, p. 19). 
 

Nesse âmbito cronológico, a Constituição de 1946 favoreceu a elaboração de vários 

projetos que culminaram, após vários anos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1961, modificada em 1968 e em 1971, e 

alterada pela atual LDBEN, promulgada em 20 de dezembro de 1996. Neste aspecto, a história 

da educação brasileira pode ser entendida em duas etapas: 

a primeira etapa compreenderia três períodos: o primeiro (1549-1759) 
corresponderia à pedagogia jesuítica [...]; o segundo (1759-1827) estaria 
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representado pelas “Aulas Régias” instituídas pela reforma pombalina [...]; e 
terceiro período (1827-1890) consistiria nas primeiras tentativas, 
descontínuas e intermitentes, de se organizar a educação como 
responsabilidade do poder público [...]. 
A segunda etapa se iniciaria em 1890, com a implantação dos grupos 
escolares, e corresponderia à história da escola pública propriamente dita. 
Nela poderíamos distinguir os seguintes períodos: 1) implantação 
progressiva e em ritmos diferenciados, nos estados, das escolas graduadas 
primárias sob o impulso do Iluminismo republicano [...]; 2) regulamentação, 
em âmbito nacional, das escolas superiores, secundárias e primárias, 
incorporando crescentemente o ideário pedagógico renovador [...]; 3) 
unificação da regulamentação da educação nacional, abrangendo as redes 
pública e privada sob o influxo direto de uma concepção produtivista de 
escola. (SAVIANI, 2004, p. 20-21). 
 

Contudo, é na segunda etapa que se desenvolve a história da educação brasileira, vista 

sob o prisma do “longo século XX”. Lembrando que essa etapa compreende três períodos, os 

quais foram entremeados de pontos positivos e negativos para a construção do processo 

educativo brasileiro. 

O primeiro período, “as escolas graduadas e o ideário do Iluminismo republicano”, 

compreendeu os anos de 1890 a 1931, e muitos debates se desenvolveram nesse período sobre 

a problemática da educação pública, ressaltando que os temas vigentes dessa época eram: “a 

Abolição da escravatura, a ampliação do crédito, o incentivo à imigração, a modernização 

técnica da produção pela introdução de máquinas, a reforma eleitoral, a questão republicana e 

a formação do trabalhador. As discussões versavam sobre as idéias da “escola redentora da 

humanidade”. (SAVIANI, 2004, p. 22). 

As reformas defendidas pelo Estado de São Paulo, nas quais a educação estaria 

resumida aos mestres e aos métodos, e junto à Escola Normal que já existia, cria-se a Escola-

Modelo de 2º e 3º graus. A reorganização da instrução pública brasileira começa, cuja 

 
grande inovação consistiu na instituição dos grupos escolares, criados para 
reunir em um só prédio de quatro a dez escolas, compreendidas no raio da 
obrigatoriedade escolar. Na estrutura anterior as escolas primárias, então 
chamadas também de primeiras letras, eram classes isoladas ou avulsas e 
unidocentes. Ou seja, uma escola era uma classe regida por um professor, 
que ministrava ensino elementar a um grupo de alunos em níveis ou estágios 
diferentes de aprendizagem. E estas escolas isoladas, uma vez reunidas, 
deram origem, ou melhor, foram substituídas pelos grupos escolares. 
(SAVIANI, 2004, p. 24). 
 

Sob o prisma dessa nova estrutura organizacional, as escolas isoladas não seriadas 

passaram a pertencer aos grupos escolares e obtiveram, então, uma estrutura seriada. Os 
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grupos escolares se expandiram no meio urbano como as escolas primárias; não acontecendo 

o mesmo no meio rural, até o momento em que “grupo escolar e escola primária se tornaram 

sinônimos”. Essa expansão aconteceu em todo o território brasileiro e 

 
trata-se, pois, de um modelo que se foi disseminando por todo o país, tendo 
conformado a organização pedagógica da escola elementar que se encontra 
em vigência, atualmente, nas quatro primeiras séries do nosso ensino 
fundamental. Com certeza é esse o principal legado educacional que a fase 
inicial do “longo século XX” nos deixou. (SAVIANI, 2004, p. 29). 
 

O segundo período, “regulamentação nacional do ensino e o ideário pedagógico 

renovador”, compreendeu os anos de 1931 a 1961. É marcado pela laicidade e pelas novas 

reformas apontadas pelo governo republicano, estabelecendo acordo entre a União e os 

estados, de forma a desenvolver e promover o ensino primário em todo território nacional. 

Porém, em 1931 o ministro da Educação e Saúde Pública institui seis decretos que ficaram 

conhecidos como a Reforma Francisco Campos. Nesses decretos, estavam a criação do 

Conselho Nacional de Educação, a organização do ensino superior no Brasil e seu regime 

universitário, a organização da Universidade do Rio de Janeiro, a organização do ensino 

secundário, o ensino comercial e a regulamentação da profissão de contador. 

Considerando todos os decretos e as propostas do novo ministro, ainda observa-se que 

o ensino primário não estava contemplado em suas ideias. Contudo, esses decretos 

apresentam-se como um marco no desenvolvimento da educação brasileira, devido à criação 

do Conselho Nacional de Educação e da criação dos Estatutos das Universidades Brasileiras. 

Diante de todos estes fatos e, juntando-se a criação da Associação Brasileira de Educação – 

ABE, em 1924, surge em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, apresentando um 

modelo de reconstrução social e educacional, 

 
partindo do pressuposto de que a educação é uma função essencialmente 
pública, e baseado nos princípios de laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, 
co-educação e unicidade da escola, o manifesto esboça as diretrizes de um 
sistema nacional de educação, abrangendo, de forma articulada, os 
diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade. 
(op. cit. p. 32). 
 

Com a publicação do Manifesto, a visão da educação brasileira se modifica, visto que 

é um documento que apresenta uma política educacional em defesa da Escola Nova, mas 

também em defesa da escola pública, elaborando assim um sistema de educação pública 
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brasileira. Esse Manifesto, lançado em março de 1932, “provocou o rompimento entre o grupo 

dos renovadores e o grupo católico, que decidiu retirar-se da ABE e fundar, em 1933, sua 

própria associação, materializada na Confederação Católica Brasileira de Educação, que 

realizou, em 1934, o I Congresso Nacional Católico de Educação.” (SAVIANI, 2004, p. 35). 

Racionalizando, o Manifesto é considerado, então, como o segundo legado deixado 

pelo século XX, tendo influenciado a teoria da educação, a política educacional e também a 

prática pedagógica. A partir dele, os debates da Constituinte de 1993-1934 se firmaram e 

influenciaram o texto final da Constituição de 1934. Esta Constituição, no seu Artigo 5º, foi a 

primeira a “traçar as diretrizes da educação nacional”. Uma grande discussão apresentada, 

nesse período, foi a da formação de professores, uma vez que a formação destes para o ensino 

primário estava direcionada às Escolas Normais. Precisaria, neste caso, de uma formação de 

professores para o ensino secundário. 

Com o Estatuto das Universidades Brasileiras e a criação da Faculdade Nacional de 

Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, os cursos desta faculdade se organizavam em 

bacharelado e licenciatura, sendo que “o diploma de licenciado seria obtido por meio do curso 

de didática, com duração de um ano, acrescentado ao curso de bacharelado, o que deu origem 

ao famoso esquema conhecido como “3+1”, que foi flexibilizado a partir de 1962”. 

(SAVIANI, 2004, p. 37). Segundo o autor, este seria então o terceiro legado que nos foi 

deixado pelo século XX. 

A partir de 1934, com Gustavo Capanema, novas reformas surgiram atendendo, assim 

os ensinos industrial, secundário, comercial, normal, primário e agrícola. Desse modo, o 

sistema educacional brasileiro toma sua direção conforme o grupo político que tinha assumido 

o país. Apesar das várias reformas, as ideias do Manifesto ainda não tinham sido atendidas, e 

só com a promulgação da nova Constituição Federal em 1946, ficou estabelecido que seria da 

União a competência para “fixar as diretrizes e bases da educação nacional”. Por conseguinte, 

apenas em 20 de dezembro de 1961 surge a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, organizada por comissão de educadores de diferentes tendências. 

Pode-se observar que, institucionalmente, as ideias dos representantes do grupo do 

movimento renovador cresciam, uma vez que alguns ocupavam cargos burocráticos oficiais. 

Foi o caso de Anísio Teixeira, como diretor geral da Instrução Pública do Rio de Janeiro, na 

época o Distrito Federal, em 1931. Foi criada a Escola de Professores (1932), a Universidade 



 27 

do Distrito Federal (1935), o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, hoje o INEP (1938), 

a CAPES (1951) e o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (1955). 

O terceiro período “unificação normativa da educação nacional e a concepção 

produtivista de escola” compreendeu os anos de 1961 a 1996, e é marcado pelo regime 

militar, apesar de ter sido, também, uma época de intensa experimentação educativa, com os 

Colégios de Aplicação e os Ginásios Vocacionais. Em 1961, o Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais (IPES) 

 
funcionou como um verdadeiro partido ideológico que teve papel decisivo 
na deflagração do Golpe Militar de 1964 [...], o IPES dedicou-se à 
preparação de um “simpósio sobre a reforma da educação”, realizado em 
dezembro de 1964. Em continuidade a essa iniciativa, o mesmo IPES 
organizou, em colaboração com a Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
do Rio de Janeiro, um fórum de educação denominado “A educação que nos 
convém”. (SAVIANI, 2004, p. 41). 
 

Com o golpe militar, estava assegurada a garantia da ordem socioeconômica do país, 

necessitando, apenas, “ajustar a organização do ensino à nova situação”. Surge, então, a Lei nº 

5.540/68, que reformulou o ensino superior, e a Lei nº 5.692/71, referente aos ensinos 

primário e médio, trocando sua terminologia para ensino de primeiro e de segundo grau. No 

que concerne à reforma universitária apresentavam-se 

 
de um lado a demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes 
universitários e dos professores que reivindicavam a abolição da cátedra, a 
autonomia universitária e mais verbas e mais vagas para desenvolver 
pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de outro lado tínhamos 
“a demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar, que 
buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos do 
mercado e ao projeto político de modernização em consonância com os 
requerimentos de capitalismo internacional. (op. cit. p. 42). 
 

Nessa configuração, o ensino superior se expandiu pela via de escolas isoladas 

privadas, apesar de ir de encontro às demandas estudantis e ao texto aprovado. Tudo isso, com 

uma inversão do art. 2º da Lei nº 5.540/71, que estabelece a organização universitária. 

Segundo Saviani (2004, p. 44), o quarto legado deixado pelo século XX “se refere à 

institucionalização e implantação dos programas de pós-graduação, a partir do Parecer nº 77 

aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1969”. 

A partir do golpe, a educação brasileira, através de seus educadores, tornou-se ponto 

de críticas. Dois pontos principais caracterizavam os debates e as críticas. O primeiro ponto é 
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marcado pela “preocupação como significado social e político da educação” e o segundo é 

marcado pela “preocupação com o aspecto econômico-corporativo”. Nesse campo de críticas 

e debates, segundo Saviani (2004, p. 45) dois vetores se apresentam: 

 
o primeiro vetor é representado pelas entidades de cunho acadêmico-
científico, isto é, voltadas para a produção, discussão e divulgação de 
diagnósticos, análises, críticas e formulação de propostas para a construção 
de uma escola pública de qualidade. Nesse âmbito situam-se a Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED), o Centro de 
Estudos Educação & Sociedade (CEDES) e a Associação Nacional de 
Educação (ANDE). [...] o segundo vetor é protagonizado pelas entidades 
sindicais dos diferentes estados do país, articulados em âmbito nacional pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) e 
Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES). 
 

No âmbito das controvérsias e embates educacionais e políticos, tanto o grupo 

acadêmico-cientifico quanto o grupo sindical impulsionaram novas ideias na educação 

brasileira através das Conferências Brasileiras de Educação – CBE e dos Congressos 

Nacionais de Educação. Assim, advém a Nova República e se elabora nova Constituição 

Federal, sendo promulgada em 05 de outubro de 1988. Em consequência de todos estes fatos, 

decorreu-se a elaboração da nova LDB, que só veio a ser aprovada em 20 de dezembro de 

1996, com a Lei nº 9.394. Para Saviani, a promulgação desta lei se apresenta como o quinto 

legado do século XX. 

No que concerne às pesquisas educacionais, tivemos grandes saltos impulsionados 

pelo desenvolvimento da pós-graduação. Num olhar mais pessimista, as dificuldades e os 

problemas continuam a existir, entrementes, 

 
se os problemas não se resolvem, não é por falta de conhecimento das 
soluções, nem por insuficiência de recursos. O legado negativo do “longo 
século XX” persistirá enquanto as forças dominantes se negarem a pôr em 
prática as medidas que a experiência já chancelou como sendo as 
apropriadas para as questões que estamos enfrentando. (SAVIANI, 2004, 
p.54). 
 

Com esta menção, é importante ressaltar que ainda falta muito para que o Brasil atinja 

índices de desenvolvimento educacional, uma vez que ainda não chegamos a universalizar a 

educação básica; mas também, não se pode negar que dispomos de uma estrutura educacional 

ampla e abrangente. 
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01 – AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NO BRASIL 
 
 

Apresentamos um breve relato das principais ideias no que se refere às concepções 

pedagógicas da história da educação brasileira. As discussões sobre a dicotomia, teoria e 

prática ressaltam que se a Pedagogia compreende a teoria da educação, logo ela seria a teoria 

da prática educativa. Para Saviani (2005, p. 01) a Pedagogia seria “a teoria da educação que 

busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de modo 

geral, ou no caso específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de 

ensino e aprendizagem”. Portanto, o autor apresenta duas grandes concepções pedagógicas: 

uma que prioriza a teoria sobre a prática dissolvendo a prática na teoria, e outra que inverte e 

compreende a teoria à prática dissolvendo a teoria na prática. A primeira está relacionada à 

vertente religiosa ou leiga da pedagogia tradicional, cujas teorias estão preocupadas em “como 

ensinar”. Na segunda encontram-se as ideias da Escola Nova, que se preocupa com as teorias 

da aprendizagem, no caso seria o “como aprender”. 

Numa perspectiva histórica, as correntes tradicionais centralizaram o modelo da 

instrução através de uma formação intelectual, com ênfase no professor e na transmissão dos 

conhecimentos. Essa visão de educação atinge seu apogeu na metade no século XIX com o 

método de ensino intuitivo “lições de coisas”. Sob outro ângulo, as correntes renovadoras, 

surgidas no início do século XX, aí inclusas as pedagogias não diretivas, a Escola Nova, a 

pedagogia institucional, e o construtivismo têm, como preocupação fundamental, o “como 

aprender”, e partem das teorias da aprendizagem. 

Perspectivando o “como aprender”, todo o processo educativo se transforma, pois o 

centro do ensino não é mais o professor e, sim, o educando que interage com o mestre 

construindo o conhecimento, sendo assim, 

 
o eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, da compreensão 
intelectual para a atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos 
conteúdos cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do 
professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a 
espontaneidade, da quantidade para a qualidade. Tais pedagogias 
configuram-se como uma teoria da educação que estabelece o primado da 
prática sobre a teoria. A prática determina a teoria. (SAVIANI, 2005, p. 2). 
 

Esta teoria se expandiu a partir do século XX com a ênfase do Movimento da Escola 

Nova. Observa-se que, nos séculos XVII, XVIII e XIX, os métodos de ensino se baseavam em 
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fundamentos filosóficos e didáticos, inversamente ao que ocorreu no início do século XX, 

com as ideias modernas que enfatizaram os métodos de aprendizagem baseados nos 

fundamentos psicológicos da educação. Caracterizamos, assim, o surgimento de um novo 

modelo do profissional docente, uma vez que o professor e o conteúdo programático não são 

mais o centro do processo de aprendizagem do aluno. 

Saviani (2005) apresenta ainda a história da educação brasileira em quatro períodos; a 

concepção pedagógica tradicional religiosa (1549-1759); a coexistência entre as concepções 

pedagógicas tradicionais religiosa e leiga (1759-1932); emergência e predominância da 

concepção pedagógica renovada (1932-1969); emergência e predominância da concepção 

pedagógica produtivista (1969-2001). O primeiro período “a concepção pedagógica 

tradicional religiosa” estendeu-se do Brasil colônia até a expulsão dos jesuítas. A implantação 

dos primeiros colégios aconteceu com os jesuítas tendo o apoio da coroa portuguesa e o 

dízimo. Segundo Saviani (2005, p. 04) “a pedagogia católica se instalou no país, primeiro na 

versão do Plano de Nóbrega, que eu chamaria de “pedagogia brasílica”, pois procurava se 

adequar às condições específicas da colônia e, depois, na versão do “Ratio Studiorum”, cujos 

cânones foram adotados por todos os colégios jesuítas no mundo inteiro”. 

Ainda nesse período, a própria ordem dos jesuítas propôs organizar um plano de 

estudos que teve sua redação final em 1599, conhecida por todos como a Raio Studiorum. As 

ideias desse plano defendiam o homem como uma essência universal e imutável. A corrente 

do tomismo, cujo representante era São Tomás de Aquino, defendia a busca pelos clássicos da 

antiguidade, com o intuito de promover a instrução cristã no lugar da literatura. Foram estas 

ideias que passaram a ser difundidas como a Pedagogia Tradicional. 

O segundo período, “a coexistência entre as concepções pedagógicas tradicionais e 

leiga”, compreende os anos de 1759 a 1932. Esse período foi marcado pelas reformas 

pombalinas da instrução pública que se opuseram às ideias religiosas e laicas, cujo modelo 

pedagógico tinham como base as “aulas régias”, isto é, disciplinas avulsas ministradas por um 

professor nomeado e pago pela coroa portuguesa com recursos do “subsídio literário”, 

instituído em 1772. Também foi destaque em 1808, o método de ensino mútuo, com aspecto 

monitorial ou lancasteriano, criado nas Escolas das Primeiras Letras por Joseph Lancaster, 

pastor inglês, que “se baseava no aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares 

do professor no ensino de classes numerosas”. (SAVIANI, 2005, p. 08). 
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No entanto, na metade do século XIX, houve a substituição do método do ensino 

mútuo pelo método intuitivo, também chamado “lições de coisas”, em vista das novas 

demandas sociais oriundas da revolução industrial. Este método introduzia recursos de ensino 

que facilitaram o processo metodológico, partindo de uma percepção sensível pelo viés de um 

processo de ilustração. Este modelo pedagógico 

 
manteve-se como referência durante a Primeira República sendo que, na 
década de 1920 ganha corpo o movimento da Escola Nova que já irá 
influenciar várias das reformas da instrução pública efetivadas no final dessa 
década. Entretanto, a difusão da Escola Nova irá encontrar resistência na 
tendência tradicional representada, na década de 1930, hegemonicamente 
pela Igreja Católica. (op. cit. p. 09). 
 

O terceiro período, “a emergência e a predominância da concepção pedagógica 

renovadora”, compreende os anos de 1932 a 1969, e representa um período do 

desenvolvimento da Escola Nova com o apoio da Associação Brasileira de Educação (ABE) 

em 1924, com a realização das Conferências Nacionais de Educação (CNE) a partir de 1927 e, 

em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 

Nessa época, a educação também obteve avanços com o lançamento de várias obras 

como a “Introdução ao Estudo da Escola Nova”, de Lourenço Filho, e a “Educação 

progressiva: uma introdução à filosofia da educação”, de Anísio Teixeira. A obra deste último 

autor retoma todos os aspectos da educação em contraposição às visões reacionárias e, 

também, à visão renovadora da escola. A obra continua com os temas da transformação da 

escola, as diretrizes da educação (os programas escolares, a organização e a psicologia das 

matérias), a educação e a sociedade, a conduta humana e a educação e, finalizando, o autor 

discute a filosofia e a educação. 

Considerando que a “escola deveria ser um retrato da sociedade” e, em consequência 

das ideias com visões transformadoras, surge também a necessidade da transformação da 

escola tradicional, preparatória e suplementar, em escola progressiva com uma educação 

integral, tendo em vista que a escola teria que acompanhar o avanço da sociedade e da 

civilização. Com o avanço da psicologia, o conceito de aprender ganha um modo de agir com 

duas formas diferentes do ato de aprender: a de prática e efeito e a de inclinação, e “pela 

primeira, concluímos que só se aprende aquilo que dá prazer; e que as atitudes só são 

aprendidas pela experiência vivida. Pela segunda, observamos que só se aprende aquilo que se 
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quer aprender; e que nunca se aprende uma só coisa: ao lado daquilo que se quer 

deliberadamente aprender, muitas outras coisas são aprendidas”. (SAVIANI, 2005, p. 11). 

A elite intelectual leiga defendeu as ideias do movimento renovador durante os anos 

30 do século XX, sendo o maior defensor Alceu de Amoroso Lima que compreendia o fazer 

pedagógico em três momentos: o ideal pedagógico, a realidade pedagógica e o método 

pedagógico. Compreendendo então que “o primeiro aspecto diz respeito aos princípios que 

devem orientar todo o trabalho educativo. O segundo se refere ao próprio objeto da educação, 

ou seja, a criança. O terceiro aspecto envolve a busca dos meios pelos quais poderemos 

aplicar o primeiro ao segundo (o ideal à realidade)”. (SAVIANI, 2005, p. 11). 

Amoroso (op. cit. p. 11) compreendia a pedagogia como “a formação do homem, quer 

dizer, preparação para a vida e considerando que, para se preparar é preciso saber para quê, é 

necessário, na pedagogia, que haja previamente uma finalidade, um objetivo, um ideal a 

atingir”. Para ele, o problema da pedagogia no Brasil é a ausência completa de um ideal 

educativo. Sob a tendência da pedagogia de Amoroso Lima, a pedagogia integral corresponde 

a dois eixos: o cronológico, com os momentos formativos, e o ontológico com finalidades 

distintas. 

Entanto, o grupo católico continuou a crítica à Escola Nova, uma vez que este grupo 

era detentor de uma grande parte das escolas normais e dos cursos de pedagogia que 

pertenciam à Igreja. Porém, apesar das críticas 

 
a pedagogia católica não significou simplesmente um puro e exclusivo 
confronto, inteiramente irredutível, com a pedagogia nova. Mesmo os mais 
acerbos críticos da Escola Nova não deixaram de reconhecer pontos de 
convergência. O próprio Alceu de Amoroso Lima reconhecera a validade do 
postulado da Escola Nova que coloca a criança no centro do processo 
educativo. Reconheceu igualmente que não existe “nada de mais racional” 
do que o entendimento da atividade, da iniciativa como o “elemento capital 
da educação. (op. cit. p. 13). 
 

Em contraponto, também se encontravam alguns educadores católicos que defendiam 

o movimento de renovação pedagógica. A partir da Constituição de 1934, pode-se observar 

um certo equilíbrio entre os dois grupos: o humanista tradicional – os católicos e o humanista 

moderno – os pioneiros da Escola Nova. Sendo a fundação do INEP – Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos - o marco deste equilíbrio. A partir de 1945, predomina a concepção 
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humanista moderna. Começa, então, a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases com a 

colaboração de representantes dos dois grupos, conforme o disposto na Constituição de 1946. 

Vários fatos colaboraram para o desenvolvimento das ideias novas: palestras, semanas 

pedagógicas, a criação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior e os CBPE - Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais - curso de especialização, a 

criação do Instituto Pedagógico Montessori e Lubienska, o Movimento de Educação Básica – 

MEB, o movimento de Educação de Adultos com Paulo Freire; todos mantinham pontos em 

comum com a pedagogia nova. 

Na década de 1960, com as transformações da pedagogia católica renovadora, 

surgiram as Escolas de Aplicação, os Ginásios vocacionais que impulsionaram os estudos das 

ciências e da matemática, como também a mobilização dos estudantes universitários em 1968. 

Com o golpe militar, em 1964, os CBPE e todas suas regionais são fechados e 

 
no interior dessa crise articula-se a tendência tecnicista, de base 
produtivista, que se tornará dominante na década seguinte, assumida como 
orientação oficial do grupo de militares e tecnocratas que passou a constituir 
o núcleo do poder a partir do golpe de 1964. As linhas básicas da nova 
orientação já se manifestaram no Fórum denominado “A educação que nos 
convém”, realizado em 1968 no Rio de Janeiro com a colaboração da PUC-
Rio e organização do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), 
verdadeiro partido ideológico dos empresários. (SAVIANI, 2005, p. 18). 
 

O quarto e último período, “a emergência e a predominância da concepção 

produtivista”, compreendeu os anos de 1969 a 2001, ajustando o sistema de ensino com a Lei 

5.540/68 e com o decreto 464/69, que se referem à reforma do ensino superior, e da lei 

5.692/71, no tocante aos ensinos primário e médio que passaram a ser denominados de 1º e 2º 

graus. No que concerne ao processo educativo, o país vivia um modelo produtivista de 

educação. No início dos anos 1970, surge a tendência crítico-reprodutivista subordinando a 

educação ao desenvolvimento econômico. 

Nos anos 1980, com a obra “Escola e Trabalho” de Cláudio Salm, apresenta-se uma 

crítica das “críticas” ao envolvimento do processo educativo com o desenvolvimento 

capitalista. Tendo em vista, a teoria do capital humano, a educação tinha como função 

preparar as pessoas para atuar no mercado de trabalho, em expansão, e a escola, por sua vez, 

teria como papel fundamental preparar esta mão de obra exigida pelo novo mercado de 

trabalho. 
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Em 1984, Frigotto aponta que 

a escola não é produtiva a serviço dos indivíduos indistintamente, no seio de 
uma sociedade sem antagonismos, como supunham os adeptos da teoria do 
capital humano. Também não é ela produtiva a serviço exclusivo do capital 
como pretendiam os críticos (reprodutivistas) da referida teoria. E nem 
mesmo é ela simplesmente improdutiva como pretendeu a crítica da crítica à 
teoria do capital humano. (SAVIANI, 2005, p. 20). 
 

Em virtude dos argumentos apresentados, a teoria do capital humano assume um novo 

sentido, isto é, o indivíduo teria que ser competitivo nesse mercado e a escola não mais 

proporciona o acesso ao emprego, mas à conquista do status de empregabilidade. E assim, 

busca-se uma produtividade na educação, atingindo-se a pós-graduação. Surgem novas 

expressões como “pedagogia da qualidade total”, “pedagogia da competência”, prefixos “neo” 

e “pós” e a “teoria do professor reflexivo”. 

Como o nosso objetivo, neste texto, foi apresentar um breve relato histórico das 

concepções pedagógicas, perpassando pelas pedagogias jesuítica, pombalina, lancasteriana, 

ensino intuitivo, libertária e libertadora, compreendemos que, “por isso não foram 

contempladas as contribuições de autores como Selma Garrido Pimenta, José Carlos Libânio, 

Lílian Anna Wachowicz, João Luiz Gasparin, Suze Scalcon, que têm se dedicado ao estudo de 

questões didático-pedagógicas”. (SAVIANI, 2005, p. 26). 

 
 
02 – A HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR 
 
 

Encontramos a origem das universidades no final do século XI, na Itália, 

especificamente na cidade de Bolonha, que já vivenciava um centro de cultura graças à 

“Escola de Artes Liberais”. A partir desse desenvolvimento, surgiram outras escolas 

episcopais, monásticas e particulares, nas quais se ensinava Direito, surgindo, então, a 

Universidade de Bolonha (1088). Wernerius ensinou Direito Canônico entre 1100 e 1130, e 

foi um dos mais notáveis mestres daquela universidade. Em correspondência ao exposto, a 

Escola de Direito de Bolonha atraiu inúmeros alunos de diversas partes da Europa. 

Para alguns historiadores, a universidade de Oxford (1096) surgiu no final do século 

XI, sendo a segunda universidade a ser criada, enquanto que, para outros, ela viria após a 

universidade de Paris que surgiu no início do século seguinte. 
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No século XII, as escolas em Paris já alcançavam um extraordinário 

desenvolvimento. As Escolas de Artes Liberais e as de Teologia se agruparam às Escolas de 

Direito e de Medicina na região da Île de la Cite, nascendo assim a Universidade de Paris na 

França (1150), com seus renomados mestres (Guillaume de Champeaux, Abélard, Gilbert de 

la Porrée, Petrus Lombardus e muitos outros), que atraíam estudantes de todas as partes do 

país e das regiões próximas. Nesse mesmo século, surgiu ainda, a universidade de Modena 

(1175) na Itália. 

No início do século XIII surgem as universidades: de Cambridge na Inglaterra 

(1209), a de Salamanca (1218) na Itália, a de Montpellier (1220) na França, a de Pádua (1222) 

e de Nápoles (1224) na Itália, a de Toulouse (1229) na França, a de Al Mustansiriya (1233) no 

Iraque, a de Siena (1240) na Itália, a de Valladoid (1241) na Espanha, a de Roma (1244) e de 

Piacenza na Itália (1247), a de Sorbonne em Paris na França (1253), a de Murcia (1272) na 

Espanha, a de Coimbra (1290) em Lisboa - Portugal, a de Madri (1293) na Espanha. 

A partir do século XIV, houve uma expansão de universidades por todo o território 

europeu, sendo criadas, assim, as seguintes universidades: a de Lerida (1300) na Espanha, a de 

Roma (1303) na Itália, a de Avignon (1303) e a de Orléans (1305) na França, a de Perugia 

(1308) em Portugal, a de Cambridge (1318) na Inglaterra, a de Florença (1321) na Itália, a de 

Grenoble na França (1339), a de Pisa (1343) na Itália, a de Praga (1348) na Republica Tcheca, 

a de Pávia (1361) na Itália, a de Jagiellonian (1364) na Cracóvia na Polônia, a de Viena 

(1365) na Áustria, a de Heideleberg (1367) na Alemanha, a de Ferrara (1391) na Itália. 

No século XV, a expansão continua e apareceram as universidades: a de Wurzburg 

(1402) e a de Leipzig (1409) na Alemanha, a de St. Andrews (1411) na Escócia, a de Turin 

(1412) na Itália; a de Rostock (1419) na Alemanha, a de Louvain (1426) na Bélgica; a de 

Poitiers (1431), a de Caen (1437) e a de Bordeaux (1441) na França, a de Glasgow (1451) na 

Escócia, a de Copenhague (1479) na Dinamarca, a de Santiago de Compostela (1495) na 

Espanha e muitas outras no decorrer dos próximos séculos. 

Na Idade Média, o conceito de “universidade” era visto pelo enorme prestígio dado à 

educação da sociedade da época. De acordo com Minogue (1981, p. 17) 

 
os homens medievais parecem ter concebido a universidade da mesma 
maneira que um artesão pobre considera uma criança brilhante, para cuja 
educação ele faz sacrifícios, e eles legaram recursos para as universidades 
com a mesma generosidade aberta com que faziam doações para as imensas 
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catedrais góticas da Europa. (...) eles estavam impressionados pelo mistério 
da sabedoria contida nos livros, visto que para os iletrados cada livro tem o 
romance do segredo. 
 

É importante ressaltar que, nessa época, o Homem era concebido como um ser 

divino, com base no pensamento cristão medieval, do qual a Igreja era a protetora e sua 

zeladora. Concernente à parte pedagógica, duas formas básicas de ensino eram adotadas: a 

lectio (a leitura) e a quaestio (o questionamento). Algumas universidades não possuíam 

prédios próprios e as aulas eram ministradas em salas das Abadias, nas casas dos professores 

e, até, nas ruas. O período escolar era de um ano civil, iniciando-se em 14 de setembro. Não 

havia férias, porém, existiam 79 dias sem aulas, considerados dias festivos. De acordo com 

Pavarero (1989), à conclusão do curso, recebia-se o título de Bacharel, após a defesa oral 

diante de uma banca composta por três a quatro mestres. A Licenciatura era obtida depois de 

dois anos, após a realização de estudos sob a orientação de um mestre e, a partir daí, o 

licenciado poderia ensinar por conta própria. 

Ao pesquisar a origem da história do Ensino Superior, resgatamos a leitura de Cambi 

(1999) com o objetivo de buscar a origem do Ensino Superior no Brasil. Porém, constatamos 

que o autor teve uma preocupação com a completude da História da Pedagogia e instiga o 

leitor a buscar novas fontes de atualização, considerando que a História da Educação é um 

processo em movimento. Depreende-se que, sendo Cambi um autor italiano, toda a ênfase da 

sua obra se direcione para seu espaço geográfico. Porém, sendo o Brasil um país considerado 

novo e conhecendo a história da educação brasileira, que teve como base a influência européia 

(franceses, italianos), devido à colonização e as ideias trazidas (implantadas) pelo modelo 

jesuítico, o leitor de Cambi, no caso os brasileiros, sente o vazio dessa pesquisa histórica, 

social, educacional e política, principalmente no que diz respeito à história do Ensino Superior 

no Brasil. 

 
 

2.1. O ensino superior no Brasil 

 
Segundo Masetto (1998), a história do ensino superior no Brasil ocorre a partir de 

1808, com a Escola de Direito em Olinda (PE), a de Medicina em Salvador (BA) e a de 

Engenharia no Rio de Janeiro (RJ), todas com currículos baseados no modelo francês. No 

início dos anos 1900, surgiram as primeiras Faculdades de Filosofia, preocupadas em preparar 
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os professores para a escola secundária. O currículo proposto nestes cursos de formação 

docente seguia o esquema “3 + 1”, que correspondia a três anos de disciplinas de uma área 

específica do conhecimento, mais um ano de disciplinas pedagógicas. Os licenciados 

possuíam uma formação baseada no sistema europeu, enfatizada por uma cultura geral e os 

conhecimentos pedagógicos. Este panorama manteve-se inalterado até os anos 1970, ocasião 

em que foi implantada a Lei Nº 5.540/68 – denominada de Reforma Universitária Brasileira – 

inspirada no modelo de ensino norte-americano. 

Nos séculos XVIII e XIX, os livros sobre a História das Ciências no Brasil indicavam 

a não existência da História da Matemática no Brasil. Somente a partir do trabalho intitulado 

“A Matemática no Brasil: uma história de seu desenvolvimento”, de Clovis Pereira da Silva, 

apresentado como Tese de Doutoramento na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, na Universidade de São Paulo, em 1989, surgiu a primeira publicação com as ideias 

da ciência Matemática e seu desenvolvimento no Brasil. 

A pesquisa deste autor foi baseada em documentos da época, e refere-se à História da 

Matemática no Brasil, compreendendo o período de 1810 a 1920, tendo como objetivo 

oferecer uma contribuição para a História das Ciências no Brasil e, em particular para a 

História da Matemática brasileira. Seu interesse pelo tema surgiu devido à falta de um texto 

que versasse sobre a História da Matemática brasileira para ser utilizado na disciplina 

“História da Matemática”, nos cursos de graduação e licenciatura em Matemática, na 

Universidade Federal do Paraná - UFPR, uma vez que o autor era professor da referida 

disciplina. 

Nesse período em estudo, a educação brasileira estava nas mãos dos jesuítas, e de 

muitos matemáticos jesuítas que estiveram no Brasil desde o século XVII. Por conseguinte, o 

ensino da Matemática no Brasil começou com os jesuítas, pela lição de algarismos ou as 

quatro operações algébricas. Segundo Silva (1992, p. 31), “na década de 1750, os jesuítas 

mantiveram no Colégio da Bahia, uma ‘Faculdade de Matemática’, embora não reconhecida 

como tal, pelas autoridades portuguesas”. Concluímos que, a origem da História da 

Matemática brasileira está embasada na Universidade de Coimbra, onde após sua reforma 

ocorrida em 1772, encontramos os primeiros brasileiros que se doutoraram em Matemática, 

nessa universidade. 
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Também, ficou claro a influência dessa universidade na organização do Curso de 

Matemática da Academia Real Militar em 1810, no Rio de Janeiro. Vale salientar que o 

ensino da Matemática na Universidade de Coimbra não traduzia os padrões de ensino e 

pesquisa da ciência matemática, com as novas teorias e novas técnicas já existentes em 

instituições de ensino de outros países da Europa. Essa influência foi lamentável para o 

desenvolvimento da Matemática Superior no Brasil, visto que, 

 
os brasileiros que estudaram na Faculdade de Matemática da Universidade 
de Coimbra graduaram-se (e alguns se doutoraram) em um ambiente 
universitário onde não existia a pesquisa matemática séria. Alguns desses 
brasileiros, ao regressarem à pátria, passaram a formar a primeira geração de 
matemáticos do país, ensinando na Academia Real Militar da Corte do Rio 
de Janeiro. (SILVA, 1992, p. 41). 
 

Após algumas mudanças em seus Estatutos, a partir de 1850, a Academia Real 

Militar da Corte do Rio de Janeiro impulsionou a origem das escolas que ensinavam a 

Matemática Superior no Brasil, em virtude das necessidades de formar técnicos mais capazes 

para enfrentar os desafios do país, uma vez que o Brasil começara a se modernizar com a 

construção e manutenção das ferrovias. De acordo com os estudos de Silva (1992, p. 51) “de 

1811 a 1933, o ensino da Matemática Superior em nosso país foi realizado nas Escolas de 

Engenharia. De modo que as histórias dessas duas ciências, em nossa pátria, estão 

interligadas”. 

De 1811 a 1875, o ensino da Matemática Superior no Brasil esteve limitado à cidade 

do Rio de Janeiro. Em 1876, este ensino foi implantado nas Minas Gerais, após o surgimento 

da Escola de Minas de Ouro Preto. Somente em 1894, com a criação da Escola Politécnica de 

São Paulo, o ensino da Matemática Superior se estabelece no estado paulistano. 

Nos anos 1930, o ensino da Matemática Superior se restringia às Escolas de 

Engenharia. As novas teorias matemáticas que já eram discutidas na Europa e nos Estados 

Unidos, desde a metade do século XIX, só foram introduzidas no Brasil a partir de 1918, com 

o professor Theodoro A. Ramos, que foi um dos pioneiros na Matemática no nosso país e 

impulsionou o ambiente matemático em São Paulo, em 1934, no Curso de Matemática da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), e em 1939, na 

Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. O ano de 1930 é considerado um marco para os 

estudiosos da História da Matemática no Brasil, visto que, a partir de 1934, se observa a 

preocupação mais forte pela pesquisa matemática em nossa pátria. 
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Com a criação da USP, foi preciso buscar novos matemáticos, e o berço destes novos 

professores foi a Itália. A partir de 1940, novos matemáticos chegaram, agora vindos da 

França, e assim o ensino da Matemática Superior tomou impulso no Brasil. Nessa mesma 

década, inicia-se na USP, o Curso de Doutorado em Matemática e 

o chamado grupo de São Paulo foi posto em contato com as principais 
correntes de desenvolvimento da Matemática da época, pois passaram a 
estudar, dentre outros, os seguintes assuntos: Análise Funcional, Espaços 
Métricos, Teoria dos Conjuntos (ai incluído Topologia Geral), Álgebra 
Comutativa, Teoria de Galois e Topologia Algébrica. (SILVA, 1992, p. 85-
86). 
 

Nesta perspectiva, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP foi 

considerada desde sua criação, e por mais de vinte anos, a principal fonte de formação de 

estudos matemáticos no Brasil, sendo o berço da atual Matemática Superior brasileira, e a 

Academia Real Militar a iniciadora do ensino desta ciência. Deste berço, a partir de 1960, 

surgiu o Movimento da Matemática Moderna (MMM), propiciando então, a criação de 

diversos grupos de Estudos e Pesquisas em vários estados brasileiros, como: o Grupo de 

Estudo em Educação Matemática (Geem) de São Paulo, sob a liderança de Osvaldo Sangiorgi; 

o Grupo de Estudo em Educação Matemática de Porto Alegre (Geempa) e o Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Educação Matemática (Gepem) do Rio de Janeiro. Constata-se que “este 

movimento apresentou pouca ou nenhuma modificação substancial aos cursos de licenciatura. 

[...] O fato é que os MMM em quase nada alterou a formação do professor de matemática no 

Brasil”. (SANTOS, 2007, p. 144). 

No final da década de 1960, com a criação dos Institutos Centrais, a formação dos 

professores das disciplinas específicas, como os da Licenciatura em Matemática, seguia os 

passos apontados por Cury (2001, p. 12) 

 
os mestres tinham que ser aproveitados dos cursos já existentes, a Academia 
Militar e a Escola Politécnica, esta formadora de engenheiros e bacharéis em 
Ciências Física e Matemáticas. Esses pioneiros, com sólida bagagem de 
conhecimentos na área, mas em geral sem formação pedagógica especifica, 
valorizavam o conteúdo matemático em detrimento dos métodos de ensino. 
 

Torna-se necessário compreender, aqui, as questões básicas da formação do professor 

do ensino superior. Trabalhar em equipe, refletir sobre sua prática e sobre a dimensão ética da 

profissão, planejar com base didática e na aprendizagem, orientar para o mercado de trabalho, 

planejar e avaliar na visão participativa, desenvolver a formação continuada, a pesquisa e a 
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extensão. Estes, entre outros, são os dilemas e as exigências que implicam no papel do 

professor universitário. Ressaltamos, ainda, a discussão da formação generalista versus 

formação especialista entre os professores das Instituições de Ensino Superior. 

A temática da formação do professor do ensino superior sempre foi uma área 

bastante discutível. Afinal, quem forma o professor universitário? O objetivo das agências 

formadoras era formar professores para a educação básica e, estes, durante o período de 

estudo, passavam por um processo de formação pedagógica, quer seja no Curso Normal ou no 

Curso de Licenciatura. Essa formação pedagógica compreendia, apenas, algumas disciplinas 

(Psicologia da Aprendizagem, Didática, Prática de Ensino e Avaliação da Aprendizagem), que 

capacitavam os professores para as atividades docentes do ensino fundamental e médio. 

Segundo Gil (1997, p. 15) não acontece a mesma formação em relação aos 

professores do ensino superior, pois embora “muitas vezes possuindo títulos como os de 

Mestre ou de Doutor, os professores que lecionam nos cursos universitários, na maioria dos 

casos, não passaram por qualquer processo sistemático de formação pedagógica”. Na visão 

deste autor, como os professores universitários ensinam a adultos, não precisavam deste 

conhecimento pedagógico e, sim, do conhecimento referente à disciplina específica que 

leciona e sua prática profissional. Esta era a explicação lógica da não formação pedagógica 

dos professores universitários. Estas suposições foram aceitas durante muito tempo, tendo em 

vista que o ensino superior, no Brasil, também, demorou a se expandir. 

Esta visão simplória sobre a formação do professor do ensino superior começou a ser 

revista à medida que os cursos de graduação começaram a ser difundidos, com o aumento do 

número de alunos que chegavam as IES, com a demanda de novos cursos universitários e, 

também, com as ideias da Escola Nova, imbuídas de controle e qualidade no ensino e de 

outras novidades no aspecto educacional. Mesmo assim, a formação do professor universitário 

não tem sido tão fácil, 

 
primeiro porque não há uma tradição de cursos destinados à preparação 
destes professores. Depois porque, em virtude de acomodação, temor de 
perda de status ou de não-reconhecimento da importância da formação 
pedagógica, muitos professores negam-se a participar de qualquer programa 
de formação ou aperfeiçoamento nessa área. (GIL, 1997, p. 16). 
 

O ensino superior no Brasil começou a tomar vulto a partir de 1931, com Francisco 

Campos, então, ministro da Educação e Saúde Pública que, na época, baixou seis decretos, 
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dentre os quais, dois estavam relacionados com o ensino superior. Os decretos foram: a) 

Decreto N º 19.851, de 11 de abril de 1931 – dispõe sobre a organização do Ensino Superior 

no Brasil e adota o regime universitário; b) Decreto Nº 19.852, de 11 de abril de 1931 – 

dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro. 

Após a Constituição de 1946, os debates e as discussões sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases prevista na Constituição, retomaram um porte e tiveram seu apogeu em 1961, quando 

foi promulgada na nova LDB Nº 4.024/61. No que se relaciona ao ensino superior, esta nova 

lei procurou mudar radicalmente a rigidez do Estatuto das Universidades, referente aos 

Decretos de 1931. Moreira (1997, p. 31) destaca que “a autonomia universitária, em termos 

didáticos, administrativos e financeiros, consistia nos pontos mais relevantes do projeto”. 

Os movimentos reivindicatórios pela expansão do Ensino Superior e pelas 

oportunidades de ensino, entre outros, o I Seminário Nacional de Reforma Universitária 

promovido pela União Nacional dos Estudantes – UNE, em Salvador, de 20 a 27 de maio de 

1961, apresenta tópicos que merecem destaque: 

 
o exame vestibular; o programa e o currículo; o sistema de aprovação; a 
administração da universidade; participação do corpo docente na 
administração; a autonomia da universidade; condições de funcionamento 
físicas; pesquisa; realidade brasileira; mercado de trabalho; corpo docente; 
cátedra vitalícia; tempo integral; função da universidade. (MOREIRA, 1997, 
p. 34). 
 

A partir desse movimento reivindicatório e com as questões econômicas e políticas 

(o golpe militar em 1964) que se instalaram no país, altera-se a LDBEN de 1961 para a Lei da 

Reforma do Ensino Superior – Lei Nº 5.540/68. Depois de várias décadas, é promulgada a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.394/96. É importante 

ressaltar que, nessa nova lei, a temática sobre a formação dos professores do ensino superior 

ainda continua sem ter um destaque satisfatório, pois em seu art. 65, estabelece que “a 

formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no 

mínimo, trezentas e sessenta horas”. 

Observa-se bem neste artigo, a exclusão da prática de ensino para o professor do 

ensino superior e, a seguir, no Art. 66 da mesma lei, acentua-se que a única exigência para ser 

um professor do ensino superior é a formação do professor com mestrado e/ou doutorado, sem 

considerar a formação pedagógica, na qual estão os saberes da docência. 
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Mas, afinal, quem formou, quem forma o professor do ensino superior? Desde 1808, 

com a criação dos cursos superiores no Brasil, adotou-se o modelo francês da universidade 

napoleônica. Acentua-se que os professores formados pelas universidades européias eram 

nossos profissionais do ensino superior. Após essa fase, os profissionais que tinham um 

renomado saber em sua área, eram convidados a ensinar. 

Na década de 1970, para ser professor de ensino superior, exigia-se que o 

profissional tivesse um curso de bacharelado e exercício competente na sua profissão, 

contudo, 

 
só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar 
de que a docência, como a pesquisa e o exercício de qualquer profissão, 
exige capacitação própria e especifica. O exercício docente no ensino 
superior exige competências especificas, que não se restringem a ter um 
diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o 
exercício de uma profissão. Exige isso tudo, além de outras competências 
próprias. (MASETTO, 1998, p. 11). 
 

Precisamos a partir do exposto sobre a educação do século XXI, compreender que os 

professores universitários são os atores e os autores do processo ensino aprendizagem. A 

relevância dessa temática deve preocupar todos os professores das IES, pois para Behrens 

(1998, p. 57) existem quatro grupos de professores que atuam nas IES: 

 
a) os profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à 
docência em tempo integral; b) os profissionais que atuam no mercado de 
trabalho específico e se dedicam ao magistério algumas horas por semana; 
c) os profissionais docentes da área pedagógica e das licenciaturas que 
atuam na universidade e, paralelamente, no ensino básico (educação infantil, 
ensino fundamental e/ou ensino médio); d) os profissionais da área da 
educação e das licenciaturas que atuam em tempo integral na universidade. 
 

Consideramos que a história da educação acompanha o contexto sóciopolítico, e com 

as exigências e as demandas de uma sociedade globalizada, aparecem ideias novas como: a 

cooperação, a solidariedade e a participação da sociedade. Neste sentido, o perfil e o papel do 

professor se transformam, em especial do professor universitário, que precisa reconhecer que 

a aprendizagem da docência envolve quatro componentes: 

 
o científico (conhecimento da disciplina, da área científica específica); o 
pedagógico (conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos das ciências da 
educação e relacionados ao primeiro componente); o cultural (a cultura 
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específica de conhecimentos do meio); a prática docente (experiências de 
ensino-aprendizagem). (IMBERNON, 1994, p. 53-60). 
 

Teoriza-se, então, que a temática da formação docente surge desconstruindo conceitos 

da educação de séculos passados (atualização cientifica, didática e psicopedagógica), e 

imprimindo novos conceitos (descobrir, pesquisar, relacionar construir novos conhecimentos), 

nos quais o profissional docente terá que apoiar sua prática educativa. 

No contexto das IES não restam dúvidas de que a peça fundamental para o 

desempenho da ação docente são os professores, pois são eles que produzem e transferem os 

componentes científicos, sociais, culturais e profissionais de uma sociedade. Para Zabalza 

(2004, p. 105) “o ranking das universidades é feito com base em indicadores de produção 

científica ou técnica (patentes, projetos de pesquisa, publicações, congressos e etc.)”. Os 

professores das IES do nosso país pertencem às mais variadas áreas do conhecimento, 

porquanto possuem práticas pedagógicas diversificadas, coerentes com sua atuação 

profissional, isto é, suas práticas são relacionadas ao saber específico de suas áreas de 

conhecimento, sem levar em consideração os saberes pedagógicos inerentes ao fazer docente. 

No que concerne à pós-graduação brasileira, somente a partir de 1965 aparecem os 

primeiros passos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ através de 

movimentos e dos Pareceres da ANPED – Associação Nacional dos Pesquisadores em 

Educação. O objetivo maior da Pós-Graduação era formar “boas cabeças” nas IES, visto que, 

nessa época, estávamos em processo de Ditadura Militar. Considera-se realmente o início da 

pós-graduação no Brasil nos anos 1970 e 1980, com ganhos de expressão através dos Planos 

Nacionais de Pós-Graduação. A partir de então, observa-se um crescimento de cultura 

nacional para a formação do professor das IES. Emerge assim, o professor que produz e que 

pesquisa, no final dos anos 1990. 

Voltamos a questionar: a pós-graduação forma o professor ou o pesquisador das IES? 

Com base nestas ideias surgem as Políticas Públicas direcionadas à formação docente, quer 

seja o docente da educação básica, quer seja o docente do ensino superior. O Plano Nacional 

de Pós-Graduação aponta algumas medidas como: tempo do curso, estrutura do curso, áreas 

de concentração, linhas de pesquisa, grupos de pesquisa, produção docente e discente e 

exigência de credenciamento no sistema de Pós-Graduação do Ministério de Educação e 

Cultura. 
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Com o Plano Nacional de Educação – PNE (2001) levantaram-se outros 

questionamentos referentes ao ensino superior no Brasil. Entre eles, podemos citar: a) o 

público versus o privado; b) a quantidade versus a qualidade; c) o laico versus o religioso; d) a 

oferta de vagas versus a permanência do alunado. Com a obrigatoriedade da pesquisa no 

ensino superior, é mister procurar a compreensão do que é uma pesquisa na área da educação, 

como também a relevância social e científica das pesquisas educacionais e quais os impactos 

provocados por estes estudos. 

Neste ponto, elencamos ainda outros questionamentos: como se manifesta a relação 

dos docentes das IES e como se estabelecem estas relações no modelo neo-liberal? Quais os 

impactos das Políticas Públicas nos atores das IES? Percebe-se que existe uma noção de 

pertinência com a ideia de propriedade do conhecimento universitário. Este conhecimento, 

desde o início, tem a ideia de aplicabilidade, mas como aplicar algo sem pensar em termos 

rentáveis. Que lógica, que consequência a quantidade traz para a pesquisa das IES? 

Acreditamos que pensar em alternativas para as IES, no Brasil, é pensar em resgatar o tempo 

histórico, uma vez que se faz necessário considerar a parte histórica de cada país. 

 
 
03 – A ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO E AS POLITICAS PÚBLICAS 

 
 

A Escola é uma instituição organizada com o intuito de reproduzir a ordem social 

vigente, porém, ela traz para o seu interior as contradições existentes da sociedade na qual ela 

se insere. Logo, a Escola torna-se um espaço de disputas entre seus diferentes atores e 

projetos. A Escola, como a representante oficial da Educação, através da competência da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Estados, estabelece ordem, leis, 

programas, direitos e deveres para os que atuam na esfera do pedagógico, numa perspectiva de 

construir um processo democrático no campo do direito educacional. 

A origem da Escola surge no início da sociedade moderna capitalista, com a 

formatação de Instituição e com a finalidade de formar cidadãos aptos para uma sociedade 

vigente. Além disso, ela tem o dever de preparar os jovens para viver e conviver no meio 

social, transmitindo e reproduzindo os conhecimentos científicos aceitáveis para cada época. 

Atualmente, a Escola não mais proporciona este preparo ao cidadão, visto que ela não 

favorece os conhecimentos necessários para o acesso ao mercado de trabalho. 
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Então, afinal, para que serve a escola? Entende-se que as escolas têm o papel de 

manter a sociedade através do conhecimento, isto é, o conhecimento como construção social. 

Seu papel também é específico na sociedade através da aprendizagem e da aquisição do 

conhecimento, mesmo sabendo-se que existe uma negligência deste conhecimento por parte 

de alguns. A partir dos anos 1970 e 1980, a escolarização esteve subordinada à classe 

trabalhadora como forma de ascensão social. A partir dos anos 1990, a escolarização aponta a 

necessidade da economia em convergir, crescer com agências, com serviços, sem se preocupar 

com o processo, com os professores e os alunos. Surgindo então, no espaço escolar, a 

fragilidade humana e seu bem-estar como também a defasagem do currículo em busca de 

novas alternativas que atendam ao conhecimento do dia a dia, associando, então, aos novos 

conhecimentos sua confiabilidade e aplicabilidade. 

A Escola, como instituição, produz e reproduz o fenômeno educativo, contanto que, 

neste entendimento, ela possa ser vista em toda a sua dimensão, compreendendo, neste caso, 

todas as ciências da educação que irão subsidiar o processo educativo. Por isso, a Escola não 

poderá estar ausente dos fatos sóciopolíticos e econômicos que interferem e, por vezes, 

auxiliam na formação do processo pedagógico que visa à formação do cidadão. 

A Escola é um retrato da sociedade à qual ela está inserida. Como algumas 

sociedades ainda estão no século passado, a Escola que ela representa, também, corresponde a 

esse século. Da mesma forma, encontramos Escolas já inseridas numa visão da educação pós-

moderna, das Novas Tecnologias da Comunicação e Informação, favorecendo a formação do 

indivíduo para uma sociedade que exige do cidadão uma nova demanda de conhecimentos 

técnicos e científicos. 

Em consequência dessas exigências sociais e tecnológicas, decorre uma necessidade 

de transformação da Escola tradicional para uma Escola que atenda às demandas sociais. A 

Escola, como um espaço público de construção do conhecimento, da cultura e das relações 

interpessoais entre seus atores e autores, direciona um olhar para uma multiplicidade de 

valores, de saberes e manifestações. 

Consideramos o Estado um organismo com uma lógica própria, mas ao mesmo 

tempo refletindo as contradições do meio social, variando de sociedade para sociedade. 

Todavia, na sociedade moderna, o Estado representa, em geral, o seu interesse hegemônico. O 

Estado exerce várias funções: controlador, doador, provedor, por vias de seus três poderes – 
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legislativo, judiciário e executivo. Como imaginar uma sociedade sem Estado? Uma vez que o 

ser humano vive em sociedade e a sociedade, também, por sua vez, é controlada, regida e 

provida pelo Estado, seria impossível conceber uma sociedade sem Estado. Logo, tanto a 

sociedade quanto o Estado estão diretamente relacionados e são interdependentes. 

Referencialmente, o Estado e a Escola, através de seus mecanismos, apontam para 

seus espaços as divisões de trabalho e as relações de poder. Estas relações existentes tanto em 

um, quanto em outra, perpassam pelos profissionais que, por sua vez, deságuam na sociedade 

influenciando o cotidiano escolar. Acreditamos que o objetivo da educação - da Educação 

Básica ao Ensino Superior – seja o de desenvolver as potencialidades da pessoa humana como 

também das comunidades e, ao mesmo tempo, cabe à educação “a missão de fazer com que 

todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que 

implica, por parte de cada um, a capacidade de se responsabilizar pela realização do seu 

projeto pessoal”. (DELORS, 2003, p. 16). 

Antes de adentrarmos nas políticas públicas educacionais, faremos um breve resgate 

da gênese das políticas públicas em torno da construção do Estado, principalmente do Estado 

moderno. As políticas públicas surgem como forma de se trabalhar as relações estabelecidas 

na própria sociedade e de se garantir os direitos dos cidadãos relatados nas cartas 

constitucionais. Dessa forma, as políticas públicas aparecem com a necessidade de associar a 

garantia de direitos, mesmo que mínimos, ao cidadão e à acumulação capitalista. Isto quer 

dizer que, para que o acúmulo e a reprodução do capital possam ser plenamente alcançados, 

devem ser garantidas à sociedade algumas de suas necessidades básicas para que a mesma 

possa participar dos processos de produção e de consumo. 

Nessa dimensão, a política pública se vincula à acumulação do capital, surgindo com 

a sociedade capitalista. Este tipo de sociedade pode ser vista com maior clareza a partir da 

Revolução Industrial Inglesa, época em que “prevalecia a acumulação do capital e se 

movimentavam as primeiras lutas contra os monopólios estabelecidos pelo mercantilismo”. 

(VIEIRA, 1992, p. 70). A partir da Revolução Industrial, o Estado sofre mudanças, os 

problemas se modificam transformando a sociedade, ou melhor, as atuações do Estado, as 

quais passaram a visar a garantia e ao mesmo tempo, a acumulação e reprodução do capital e 

os direitos dos cidadãos. 
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Considerando o sistema capitalista como carro condutor da Revolução Industrial, 

observa-se que os assuntos relacionados com a política pública, voltada exclusivamente aos 

cidadãos, tomam novo rumo com o aparecimento do movimento operário, tendo em vista as 

principais reivindicações trabalhistas desse mesmo período. Observa-se que não tem existido 

política pública desligada dos reclames populares: 

 
os direitos sociais significam antes de mais nada a consagração de todas as 
reivindicações populares, e sem a consagração daquilo que é aceitável para 
o grupo dirigente no momento. Adotar bandeiras pertencentes à classe 
operária, mesmo quando isso configure melhoria nas condições humanas, 
patenteia também a necessidade de manter a dominação política. (VIEIRA, 
1992, p. 23). 
 

Com a expansão do capitalismo, as mudanças quanto à intervenção do Estado na 

sociedade se intensificam, assim como as próprias lutas sociais. A livre concorrência imposta 

pelo mercado gerou diversas necessidades sociais que não podiam ser garantidas pelo sistema 

capitalista em si, ocasionando, então, uma ação do Estado para que tais necessidades fossem 

minimamente garantidas. 

Tudo o que se relacionava com a sociedade, portanto, era responsabilidade do 

Estado, e sua área de atuação se direcionava para a formação do homem ao mundo do trabalho 

e à execução do mesmo. Não obstante, a sociedade industrial precisaria organizar, também, o 

sistema educacional, uma vez que o trabalhador não sabia ler nem escrever, e os técnicos 

também deveriam estar aptos com uma educação mais científica. Nesse ínterim, surgem as 

políticas públicas de forma geral - educacional, habitacional, de saúde, alimentação e muitas 

outras. 

É notório que as políticas voltadas à população, visavam apenas garantir aquelas 

necessidades mínimas de subsistência e não a igualdade financeira, habitacional, educacional, 

alimentar, de saúde e de trabalho. Ainda hoje, observa-se que as políticas públicas que visam 

diminuir as desigualdades são desiguais, são excludentes em si. Não são todos os cidadãos 

que possuem acesso aos serviços proporcionados por essas políticas, quaisquer que sejam 

elas. 

Entende-se assim, a razão pela qual nem todos possuem acesso à educação, vista em 

toda sua amplitude, desde a Educação Básica até o Ensino Superior. Os motivos desse não 

acesso são vários, tais como: a falta de vagas, de oportunidades financeiras e, também, a 

própria formação escolar de uma grande maioria da população que se encontra em defasagem 
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educacional. É preciso, então, a criação de mais escolas em locais onde exista uma maior 

demanda. Acreditamos que com o FUNDEB – Fundo de Educação Básica, a defasagem 

aluno/vaga/escola deverá ser atenuada, uma vez que os municípios terão a responsabilidade da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e os Estados ficarão com a responsabilidade do 

Ensino Médio. E o Ensino Superior? A quem compete esta responsabilidade? 

É importante ressaltar que ainda há muito a ser feito para que se tenha uma educação 

mais igualitária e, para tanto, a temática da formação docente deverá ser retomada, levando 

em consideração a formação dos professores, sua formação continuada, como também a 

formação dos professores do Ensino Superior. 

Segundo Santos (2004), as rápidas transformações que vêm ocorrendo no mundo 

atual e, sobretudo o processo de globalização que envolve as esferas econômicas, políticas e 

sociais, têm provocado repercussões variadas em diversas nações do globo, bem como nos 

diferentes grupos sociais que integram os diferentes países. Se no plano econômico, a 

globalização vem integrando mercados, o que traz como uma de suas consequências, o 

aumento do poder de algumas nações, no plano social, agravam-se problemas como o 

desemprego, distorções na distribuição de renda no interior dos países e entre diferentes 

países. 

Visualizando-se soluções, são implementadas políticas públicas que, articuladas à 

globalização econômica, reconfiguram as políticas sociais e educacionais. Este processo faz 

parte do ajuste estrutural em que a criação do Estado mínimo, aquele invocado pelo 

neoliberalismo, pretende atender minimamente às necessidades dos cidadãos. A partir de 

então, o setor educacional procura atender às exigências do mercado de trabalho edificadas 

com base nos critérios de eficiência e eficácia, em consonância com os interesses econômicos, 

alicerçando mudanças de várias ordens nos sistemas de ensino. 

Isso se torna um grave problema para a educação, pois tais políticas irão se basear no 

movimento do mercado, da economia e com base na natureza competitiva. Acredita-se que 

tais políticas incluam um caráter utilitarista da educação, em que a preocupação com a 

eficiência do sistema, em termos de custos, seja maior que a preocupação com a formação, 

visando sempre à adequação das pessoas para o mercado de trabalho. Isso demonstra que a 

educação acaba sendo uma simples ferramenta para a formação de mão de obra ao sistema 

capitalista, e nada mais. 
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Segundo Freitas (1999), a educação pode ser considerada como um fator estratégico 

no processo de desenvolvimento do capitalismo, pois a mesma tem sido objeto de discussões, 

de programas e de projetos levados a cabo por órgãos internacionais de financiamento, como 

as agências do Banco Mundial, e por órgãos voltados para a cooperação técnica como o 

UNICEF e a UNESCO. Estes organismos financiam e definem diretrizes que orientam 

políticas e projetos educacionais em diferentes partes do mundo. Nesse quadro, torna-se 

importante destacar a participação de tais organismos nas políticas educacionais brasileiras 

com destaque para o papel exercido pelo Banco Mundial em diferentes esferas do campo 

educacional. 

Ainda segundo Freitas (1999), é interessante observar que dentre as orientações 

colocadas pelo Banco Mundial, salientam-se: a) a elaboração de currículos sintonizados com 

as demandas do mercado; b) centralidade para a educação básica, com a redução de gastos 

com o Ensino Superior; c) ênfase na avaliação do ensino em termos dos produtos da 

aprendizagem e do valor custo/benefício; d) centralidade da formação docente em serviço, em 

detrimento da formação inicial; e) autonomia das escolas com o maior envolvimento das 

famílias; f) desenvolvimento de políticas compensatórias voltadas para os portadores de 

necessidades especiais e para as minorias culturais. 

Observa-se que com a redemocratização do Brasil houve uma preocupação com a 

diminuição de custos e com o aumento da produtividade do ensino, ressaltando-se a melhoria 

da educação em termos de atendimento à demanda escolar e, sobretudo, com a permanência 

dos alunos nas escolas. Tudo isto através de ações como a formação continuada dos 

professores, o acesso à universidade dos professores que não tinham curso superior e, 

também, a abertura de novas Instituições de Ensino Superior – públicas e privadas. 

No que tange à universidade como Instituição de Ensino, já existe uma unanimidade 

quanto aos seus fins e objetivos, isto é, as atividades de pesquisa, ensino e extensão seriam, 

necessariamente, indissociáveis. Sendo assim, sua vinculação e ênfase resultam em marcas 

institucionais historicamente construídas. De acordo com Weber (2005), encontramos quatro 

finalidades ou objetivos simultâneos atribuídos à universidade: a) produção do conhecimento 

e do saber nas diferentes áreas; b) a formação profissional; c) a disseminação do 

conhecimento e saber ali produzidos; d) a criação, dinâmica e sedimentação de clima cultural. 
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Por meio de pesquisas e serviços prestados à comunidade pelas IES públicas e 

privadas, surgiram novas oportunidades de ensino que colaboraram, assim, com a extensão 

universitária, que passou a explorar caminhos de financiamento já anteriormente abertos pelo 

setor educacional público, via criação de fundações, desenvolvendo políticas públicas próprias 

ao setor, com objetivo de desenvolver a formação acadêmica. Nesta perspectiva, 

 
pode-se assim dizer que o ensino de graduação das universidades públicas, 
que raramente multiplicou as suas vagas e abriu cursos noturnos, encontrou 
na oferta de atividades de extensão maneiras de suprir a ausência de 
financiamento específico e também de complementar o salário dos seus 
professores, muitos deles excluídos do apoio dado pelas agências de 
fomento à pesquisa, que, aliás, também tiveram ano a ano os seus recursos 
restringidos. (WEBER, 2005, p. 06). 
 

Pelo exposto anteriormente, as universidades estão cumprindo, cada uma a seu modo, 

as três finalidades que lhe são inerentes: pesquisa, ensino e extensão, embora não tenham um 

sistemático e necessário apoio do poder público, com políticas públicas realmente eficazes. 

Eis a questão: de que forma as políticas públicas direcionadas às IES têm colaborado para a 

melhoria da docência dos professores deste nível de ensino? Acreditamos que, no momento 

em que as políticas públicas educacionais incentivam a formação de cidadãos autônomos na 

construção de seu conhecimento, possibilitando que estes possam ingressar nas universidades 

sem a necessidade de políticas assistencialistas, estaremos formando professores da educação 

básica, como também do ensino superior, tendo como base a qualidade da pesquisa, do ensino 

e da extensão e, consequentemente, do profissional que as desenvolve. 

As políticas públicas das IES visam ao desenvolvimento das mesmas com o objetivo 

de acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade e de atender às suas demandas. Investir na 

formação do professor do ensino superior é uma forma de contribuir para o contínuo processo 

de aperfeiçoamento da própria universidade. Dar condições de trabalho para o docente do 

ensino superior é fazer com que o mesmo possa realizar e desenvolver um trabalho voltado à 

sociedade através dos programas de ensino, de pesquisa, de extensão. 

Assim, a autonomia didático-pedagógica das IES é posta em questão e sua produção 

técnico-científica poderia ser vinculada às necessidades sociais. Enquanto não se concretiza o 

consenso da proposta de autonomia, cujo debate remete, na verdade, ao financiamento das 

atividades das universidades brasileiras, estas instituições, ainda sob o impacto das 

aposentadorias precoces de professores, sobrevivem com professores substitutos, com falta de 
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verbas para pesquisa e para extensão, crescendo o nível de insatisfação, quer seja da parte das 

próprias instituições, como também da própria sociedade. 

É importante comparar as políticas públicas educacionais voltadas ao ensino 

superior, em especial ao que se refere à docência no Brasil, com as de outros países. Entre as 

universidades públicas e privadas do Brasil, algumas se encontram no mesmo nível das 

melhores do mundo, e várias pesquisas de docentes brasileiros são reconhecidas nacional e 

internacionalmente, como também o envolvimento de pesquisadores brasileiros em conjunto 

com universidades de outros países. 

A realidade entre as universidades dos Estados Unidos e as do Brasil é bastante 

diferente. No primeiro país, as melhores universidades são pagas, pois a educação básica é 

gratuita. Tais universidades, ainda possuem o financiamento direto do setor privado 

objetivando o desenvolvimento de pesquisas especificas para o setor. O governo, portanto, 

resguarda-se em produzir políticas para manter tais relações, a fim de atender aos setores 

sociais e civis. Quanto àqueles que não possuem maneiras de financiar seus estudos, eles 

podem concorrer com bolsas escolares ou, ainda, estudarem nas universidades comunitárias. 

Quanto ao corpo docente das universidades privadas norte-americanas, existe a 

parceria entre a universidade e os setores privados da sociedade, de forma que o 

reconhecimento de sua formação e o investimento nesse profissional é consequentemente, 

maior, e o “status” de ser um professor universitário é alto. Percebe-se uma diferença nas 

políticas desenvolvidas em outros países – os ditos de primeiro mundo – que concebem o 

processo educacional voltado ao desenvolvimento da sua própria população, não se 

preocupando em atender às orientações de instituições que nada têm a ver com a educação em 

si, e consideram a educação como um pilar extremamente importante. 

No Brasil, estamos ainda longe de termos estes ideais, uma vez que precisamos das 

instituições internacionais que financiam também nosso ensino, desde a educação básica ao 

ensino superior e, assim, esquecendo a prioridade da educação – formar cidadãos. Como 

manter as IES públicas no Brasil se a cultura do investimento em pesquisas ainda não está 

estabelecida em grande escala? Como elevar o nível dos conhecimentos do alunado nas IES 

públicas no Brasil, sem investimentos na melhoria efetiva da Educação Básica? 

Acreditamos que se as políticas públicas educacionais voltadas para o Ensino 

Superior proporcionassem a autonomia universitária, elevassem a qualidade da formação dos 
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docentes, desenvolvessem uma infra-estrutura de meios adequados para a real função das IES, 

isto é, ensino, pesquisa e extensão, teríamos então um ensino superior mais eficaz e 

producente. Consequentemente, teríamos uma sociedade mais preparada para a vida, para o 

trabalho, para lutar pelos seus direitos e mais cidadã. 

No que concerne às políticas públicas e sua relação com as práticas, Charlot (2005, p. 

19) sugere que devemos 

 
analisar as políticas por um lado e as práticas por outro, porque não se pode 
entender as políticas sem se levar em consideração que as políticas só 
existem depois de se articularem com as práticas cotidianas. Por outro lado, 
as práticas cotidianas não são absolutamente livres. Elas dependem também 
das oportunidades, das possibilidades desempenhadas pelas políticas. 
 

Salientamos que o ensino superior no Brasil passou por um acentuado crescimento 

nos últimos anos (1997 a 2007), onde observamos um aumento do número de instituições, 

como também o aumento do número de matrículas de alunos e de cursos universitários. 

Percebemos este crescimento, quando consideramos as transformações ocorridas no cenário 

internacional e nacional, exigindo assim “novos desafios para a sociedade em geral e para a 

educação em particular, requerendo amplas reformas nesse campo para atender às novas 

demandas sociais e do mundo do trabalho”. (CASTRO, 2006, p. 104). 

Esta expansão deve-se, também, ao fato do crescimento demográfico, dos 

significativos progressos da educação básica, do crescimento econômico e, também, aos 

investimentos em educação superior. É mister que o ensino superior seja essencial, 

fundamental para o crescimento de uma nação, uma vez que são as IES que transmitem às 

pessoas os conhecimentos e os saberes necessários, gerando assim uma sociedade pluralista. 

Compreender as políticas públicas sob o olhar da teoria e da prática é fundamental 

para aqueles que estão no ensino superior, afinal, são os professores universitários que 

educam, formam, deformam, desconstróem e constróem os saberes necessários para que um 

ser humano possa assim ser considerado um cidadão. 

 
 

3.1. A globalização e as práticas educativas 

 
No contexto do processo de globalização e com as exigências modernas da sociedade 

digital e da tecnologia, as IES públicas devem relacionar a educação com o mundo do 
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trabalho, de forma que o conhecimento construído pelas pesquisas dos professores 

universitários possa melhorar a qualidade do ensino e, simultaneamente, a melhoria do 

profissional que se está formando. Segundo Kornhauser (2003, p. 239) 

 
a cooperação com a indústria e a agricultura já deu provas de melhorar a 
qualidade do ensino superior nos países em transição e nos países em 
desenvolvimento, sobretudo quando apoiada pelas autoridades nacionais. 
[...] Vários projetos universidades-indústria mostram que a participação 
direta de estudantes e professores universitários no mundo do trabalho é 
muito benéfica. 
 

A escola, sob a égide da globalização, transforma-se em espaço de regulamentação e 

centralização de práticas democráticas que enfatizam a educação do cidadão globalizado. 

Entende-se que a relação entre globalização e identidades educativas, compreende a escola 

como cenário das contradições do projeto homogeneizador pretendido pela nova ordem 

mundial e sua implementação na prática. 

A globalização produz impactos significativos no debate sobre a educação, com a 

tentativa de instaurar uma “pedagogia mundial”, nos marcos de uma cultura mundial, 

promovendo a conformação de um currículo globalizado. Esta abordagem curricular privilegia 

a melhoria da qualidade da educação, com foco na formação de uma mão de obra qualificada, 

articulada em torno de uma concorrência internacional, porém, configurada em espaços 

regionais. A globalização torna-se uma identidade legitimadora de espaços geográficos cada 

vez mais transnacionais, reforçando o papel de transmissão dos conhecimentos que a escola 

tem cumprido. 

As identidades escolares, neste novo ambiente, correspondem às políticas de 

descentralização que têm como objetivo a recentralização das práticas, apesar do signo da 

autonomia da escola. No entanto, as escolas são estruturas de poder que se constituem em 

redes informais de decisão, na medida em que a globalização (como processo 

homogeneizante) permite identificar a proliferação de tendências que escapam ao hiper-

controle, não existindo, portanto, a existência de uma globalização totalizante. 

Cria-se, uma situação de hibridez cultural, permitindo que as pessoas carreguem 

consigo várias formas de identidade e subjetividade, gerando uma lógica multicultural, cuja 

base para seu pleno vigor é a existência de práticas democráticas no âmbito da escola. Ocorre, 

neste cenário, uma tensão entre a homogeneização cultural (com o objetivo a padronizar os 
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conteúdos de aprendizagem) e a diversidade que tem marcado profundamente as reformas 

educacionais nas últimas décadas. 

Enfim, a globalização pode contribuir, de certo modo, para a emersão de uma 

identidade de resistência à margem do discurso normatizador, na medida em que os atores 

educativos construam um sentimento de pertença a um projeto educacional vinculado à 

comunidade. A colaboração entre professores e demais atores do processo educativo é 

condição indispensável para a construção de uma identidade de resistência. 

Pacheco e Pereira (2006) entendem que os conceitos de autonomia, participação, 

comunidade, projeto e descentralização, dentre outros, se encontram preferencialmente na 

discursividade da normatividade dos documentos de orientação política da administração 

central, e não, como seria de se esperar, nas práticas dos professores. 

Para Morin (2002), existem duas globalizações: uma hegemônica, hegemoneizante e 

outra, formada por contracorrentes, que são “reações aos movimentos dominantes”. Isto 

também se dá no âmbito da chamada “globalização educacional”, pois o movimento inicial de 

padronização dos costumes mundiais busca atender aos interesses das grandes multinacionais, 

o que não quer dizer que por si só possa ser alcançado. 

Se por um lado, há uma tentativa de padronizar as práticas educacionais no âmbito 

escolar, por outro, as próprias escolas podem se constituir em espaços de contra-hegemonia 

que promovam uma releitura deste processo globalizador. Isto se dá porque as escolas são 

organizações complexas, dotadas de regras formais e informais, que convivem e conflitam 

entre si. Se os projetos curriculares procuram direcionar as práticas dos professores em sala de 

aula, sua implementação concreta é permeada pelas mediações promovidas pelos diferentes 

atores educacionais, incluindo professores e alunos. 

Para que as escolas cumpram seu papel de espaços de reelaboração dos conteúdos 

curriculares, de acordo com as reflexões dos autores do texto em análise, a democracia no 

ambiente escolar é fundamental, pois cria uma situação de diálogo, capaz de promover um 

sentimento de pertença dos professores e demais atores do sistema escolar a uma comunidade, 

ou seja, à própria escola. 

Segundo Pacheco e Pereira (2006), a globalização contribui de modo efetivo para o 

reforço da homogeneização escolar e da noção de currículo, como fato. Sendo assim, os 

professores põem em prática os projetos educativos apenas numa lógica normativa e num 
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ritual de cumprimento de macro-decisões, apesar de justificar esta prática como promoção da 

autonomia das identidades curriculares locais. 

O espaço da escola é utilizado de forma dúbia. A escola transforma-se em espaço de 

regulamentação e centralização de políticas multiculturais que, com a globalização, almeja 

uma “pedagogia mundial”. Sabe-se, no entanto, que a escola também constitui, sobretudo, um 

espaço de promoção da identidade (pessoal, profissional, nacional, etc.). Neste olhar, a 

globalização reforça o lado uniformizante da escola, mas também, está promovendo a 

autonomia. 

A solução está na objetivação de um currículo que valorize a orientação escolar e 

profissional, e que contribua para a construção de representações muito objetivas dos 

conteúdos e dos contextos técnicos de trabalho. Parece-nos uma solução tecnicista onde o 

sujeito-indivíduo estaria esquecido. A educação do cidadão globalizado vai exigir, então, uma 

valorização do ser humano em suas capacidades, mas também, em suas possibilidades de 

expansão. Tal prática exige uma postura democrática de respeito às diferenças como também 

ao sentimento de pertença. 

 
 
04 - O DIÁLOGO E A FORMAÇÃO DOCENTE 
 
 

Compreender e analisar a categoria “diálogo” é fundamental para a construção do 

conhecimento dos saberes docentes e sua correlação com a prática pedagógica, em especial a 

dos professores das IES. Concebemos a base teórica em Freire (1983, 1987, 1996) 

considerando ainda Melo Neto (2004, 2006) e Scocuglia (2001, 2006). 

Para estudar esta categoria, partimos da concepção de homem, visto que ele é um ser 

social, e suas relações são estabelecidas na interação com o outro. Ele também é histórico e, 

como tal, desenvolve recursos de comunicação que o diferenciam dos demais seres à sua 

volta. A necessidade de viver em grupo fez com que o homem criasse símbolos que 

possibilitassem a organização do seu habitat e, assim, fortalecesse seus vínculos com o seu 

ambiente. Os códigos criados por ele, subsidiaram, a priori, a comunicabilidade de origem 

mímica e gestual, e bem depois, evoluindo para as expressões elocutivas. De posse da 

linguagem, o homem é, agora, um ser de transformação não apenas rudimentar da força bruta, 

mas agente e ativo do meio recém-civilizado. 



 56 

Situado no processo evolutivo da comunicação, o homem, sendo um ser comunicante, 

conquista sua autonomia e organiza-se em subgrupos. Já com os modelos da linguagem 

escrita e verbalizada, o homem é cada vez mais integrado e se estabelece nas classes sociais e 

hierarquias, segundo os modos de vivência de cada um. Sendo assim, tornou-se então, 

indispensável o valor da comunicabilidade entre os grupos sociais formados. 

O processo da comunicação é formado a partir de elementos interligados e 

denominados de emissor, código, canal e receptor. Sem esses elementos não se concebe o ato 

processual da fala e/ou escrita entre os sujeitos. O objeto emitido é codificado, compreendido 

e aceito pelo receptor, quando não há obstrução no canal de emissão; o outro sujeito capta, 

retornando em outra intensidade aquilo que, circunstancialmente, é de relevância. 

Para Freire (1987, p. 79-80) “não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao 

mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e 

recriação, se não há amor que a infunda. Sendo fundamento no diálogo, o amor é, também, 

diálogo”. Todavia, dialogar não é uma ação de força ativa do convencimento cego no outro, 

ele se constitui em sua natureza no ouvir de um ao falar com o outro, e no falar, ouvindo agora 

o que antes teve a oportunidade de falar. Pois é a partir dessa relação de amor que se concebe 

o diálogo. 

Na compreensão de Melo Neto (2004, p. 103) a ação dialógica se encontra: 

 
do ponto de vista hermenêutico, a partir dessa forma literária do diálogo, há 
uma necessidade de conexão do escrito com o oral. No oral, está presente o 
contexto e este contém o outro em condição de ouvir, passando a existir uma 
relação intersubjetiva, estabelecendo uma ética do ouvir. Expressa-se dessa 
maneira, uma unidade na obra platônica ao tematizar o diálogo, que é 
concreto e um processo intersubjetivo. 
 

Entende-se, assim, que não é simplesmente a codificação da pronúncia ou muito 

menos a decodificação do escrito, mas a inteligibilidade do objeto comunicado, seja na ação 

do verbalizar ou na ação do escrever. 

Numa concepção etimológica, temos no vocábulo diálogo (diálogos) o advérbio diá, 

que assume a denotação de espaço-temporal (entre, durante, através), causal e modal (com). 

Como prefixo verbal, diá também tem uma variedade de significado, como divisão e 

separação. Na forma dialégen indica escolher, selecionar. A derivação dialésgesthal significa 

conversar com, raciocinar com e, no sentido mais profundo, constitui-se do verbo légein como 
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forma de escolher cuidadosamente, contar e dialégein, desenvolver (de forma completa) um 

discurso. 

Então, se define como diálogo a ação de falar alternadamente entre duas ou mais 

pessoas. Troca ou discussão de ideias, opiniões, etc. Como apresentamos anteriormente, o 

conceito etimológico da palavra geradora de diálogo, denuncia a equânime posição entre os 

sujeitos envolvidos na ação do dialogar. O ato de falar e o de escutar são aprendidos e Freire 

(1996a, p. 127-128) enfatiza que 

 
o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, 
de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a 
ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 
aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente 
o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precisa de falar a 
ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar 
impositivamente. 
 

Neste caso, o docente fala na finalidade de ser compreendido por alguém, no caso o 

aprendiz. No momento de sua prática, o docente, conscientemente, sabe que fala com ele, o 

aprendiz, participante e sujeito ativo da comunicação, considerando suas verdades prévias na 

intenção de desenvolver, de maneira completa, um discurso em formação. 

O texto sobrescrito destaca claramente a ética do ouvir como parte do entender o outro 

de forma coerente e crítica. Só podemos entender bem o assunto em curso, se falarmos para, 

mas, não necessariamente compreenderemos o outro se formos crítico no falar e se nós não 

estabelecermos na comunicação a ética do ouvir. Entretanto, se escutamos criticamente e 

falamos com, acreditamos que a ética ao ouvir facilitará o desenvolver do objeto apresentado 

na fala, e o discurso terá ação participativa suscitando temas relacionados na construção do 

conhecimento. 

Ainda retomando algumas ideias de Freire (1996a, p. 127), enfatizando que “ensinar 

exige saber escutar”, o docente deve fundamentar-se neste pensamento, uma vez que ele é um 

dos atores e um dos autores do processo ensino aprendizagem. Assim ratifica-se na sua prática 

e conscientiza-se que, a despeito da área específica de atuação, urge a necessidade do diálogo 

no falar com, e entende-se que ouvir precede, na ordem natural do falar, em respeitar e 

considerar o outro. 

A ação do diálogo é movida pelo interesse de convencer, informar, formar e também 

transformar. Ao provocar o ouvinte, o agente na pronúncia da ação dialógica tem como 
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objetivo mover algo que não seja, necessariamente, de comum interesse. Desse modo, 

acreditamos que uma sociedade livre é aquela que tem na educação a força ativa de 

transformação social, promovendo a busca da igualdade. É por via dessa igualdade, seu 

principal objetivo, que a sociedade se caracteriza em esclarecer, conscientizar a todos que 

compõem uma cidadania, tudo isso pelo vínculo da ação dialógica. 

Como defender ideias democráticas, ideias libertadoras se não sabemos ser 

democratas, libertos e amorosos. Para Freire (1987, p. 82) 

 
falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em 
humanismo e negar os homens é uma mentira. 
Não existe, tampouco, diálogo sem esperança. A esperança está na própria 
essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna busca. Uma 
tal busca, como já vimos, não se faz no isolamento, mas na comunicação 
entre os homens – o que é impraticável numa situação de agressão. 
 

A ditadura brasileira teve seu auge no início dos anos 1960 e foi marcada pelo sistema 

populista. Nessa época, o objetivo maior do governo era alfabetizar as pessoas pelo método 

Paulo Freire, com o intuito e o pensamento no voto de cada cidadão. Scocuglia (2001, p. 23), 

apresenta que “o populismo como estilo de governo, sempre sensível às pressões populares, 

ou como política de massas, que buscava conduzir manipulando suas aspirações, só pode ser 

compreendido no contexto do processo de crise política e do desenvolvimento econômico que 

se abre com a revolução de 1930”. 

Este autor revela que, nessa época, o sistema retratava a típica ação antidialógica onde 

era evidente a postura governista movida por seus interesses, formando uma política 

verticalizada em detrimento da ordem do bem comum social. Neste ínterim, as massas 

populares reivindicavam a formação de grupos de alfabetização e eram reprimidas por 

cogitarem, segundo o governo, motim e, por consequência, futura revolução. O nordeste era a 

região que mais sofria porque 59% da população eram analfabetos funcionais e passíveis de 

exploração pelos populistas. Ao mestre cabia como parte fundamental de transformação 

social, estar consciente dos fatos, e quando integrado, devia não se portar indiferente ante essa 

força opressora, porque nele se instala o ônus da prática educativa de ação e reação contra o 

populismo, mas a favor da população. 

Sendo educador, se não nos conscientizamos que a democracia ainda se encontra 

impúbere no país de alguns milhares de semi-analfabetos, destarte, não teremos força de nos 

mover a favor de uma realidade menos opressora como também mover alguém no falar com, 
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através de um diálogo. Como educador, na nossa prática, não devemos separar o conteúdo da 

formação humana dos educandos. Jamais deveremos ser pessimistas. Teremos que acreditar 

que na ação dialógica podemos informar, formar e transformar ao pronunciar o conteúdo 

programático. Nesta adesão, somos um ser pensante e reflexivo, e não um suporte fatalista da 

existência e acomodado num sistema de satisfação da minoria elitista. Nosso pronunciar 

denuncia a forma decisiva e ideológica do hoje e, movido por isso, é que nos reafirmamos 

como parte integrada da sociedade não conformada com a realidade em que nossos discentes 

estão mergulhados. 

Ser comunicativo é importante, mas não basta se a comunicação se estabelece como 

propósito egoísta, fruto do capitalismo e da ideologia consumista. Quem educa não deve 

negociar a palavra do imediatismo e convencer a comprar. Quem educa convida o ouvinte a 

ser crítico no escolher e transformar o critério do convencimento em proposta de análise, de 

poder e dever. 

As ideias de um ensino libertador, um ensino que conscientizasse a massa foi alvo de 

perseguição durante o período da ditadura militar. O interesse dos educadores que 

proclamavam a educação libertária era promover o acesso a uma educação justa das classes 

oprimidas na missão de resgatar o direito de melhor ver o mundo, se situar e pronunciar-se 

como sujeito. Entretanto, esses educadores foram interpretados como mobilizadores de massa 

e suspeitos de provocarem motim na época contra os governantes populistas. 

Era notório que a ação do governo não comunicava nem ouvia de fato as necessidades 

do povo. Os representantes do governo deixavam a desejar, não informando à sociedade seus 

deveres e, tampouco, os direitos. Contudo, a educação conscientizadora atuou no momento 

exato em que o país se encontrava numa grande insatisfação política social. Muitas conquistas 

foram alcançadas, todavia, espera-se que educador e educando, inseridos no ambiente 

formador, garantam por direito inato, a oportunidade da democracia através do diálogo - 

instrumento usado pelo professor no desvelar ao aluno um mundo cheio de desafios. 

O diálogo é a oportunidade da análise do outro e, na ação dialógica, a auto-análise pelo 

outro, considerando o compromisso em ser ativo, socialmente. O diálogo é indispensável na 

afirmação do sujeito comunicativo e o meio de formação perfeito para a inclusão do homem 

no meio social. Dialogar para mudar, formar e transformar, na dialética da troca de 
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experiências dos sujeitos do falar com, no mundo que se move dinamicamente a cada instante, 

no tempo e no espaço da educação popular e superior. 

Não obstante, se falar é uma ação que procede a experiência de pronunciar o mundo, 

então acreditamos que o empírico (senso comum) precede o científico (epistemológico). A 

partir desta afirmativa, entendemos que na dialética da comunicação, se somos um ser falante 

e agente de transformação no meio, também somos transformados, porque a parte destinada 

de nossa ação é o outro e sua experiência, seja ela empírica ou epistemológica, similarmente 

nos transforma, desvelando o novo que antes não tomara conhecimento. 

Compreende-se que o diálogo impulsiona o tema gerador da formação docente e, por 

conseguinte, o educador do ensino superior depende do outro que é parte integrante na ação 

dialógica. Outrossim, se falar é uma ação, esta se estende à alguém e jamais ao inanimado. 

Então, sabe-se que o outro não se constitui objeto no falar com ele, mas sujeito merecedor de 

falar e ser ouvido e ouvir no ensejo de ficar calado. Sabe-se, também, que como educador, 

esta ação gera efeitos convenientes na sua prática e como formador de opinião. O docente 

deve aos discentes o respeito de ouvi-los na íntegra, com o objetivo de manter uma relação de 

apreço com eles. 

Etimologicamente temos “aluno” ‘a’ (sem); ‘luno’ (luz); então, através das 

experiências formalizadas do educador, devemos trazer à compreensão aquilo que é obscuro e 

mostrar o óbvio sem esconder a verdade dos fatos diante dos questionamentos e das situações 

apresentadas durante o processo de aprendizagem. Se, por acaso, como educador não temos 

esta atitude, não somos dignos de reafirmar-nos como educador, uma vez que o papel do 

educador é trazer luz àquele que esteve encoberto pela escuridão da ignorância. 

Não é tirando a energia elétrica dos postes que todos ficam em escuridão, não é 

desprovendo da luz de casa que o futuro torna-se incerto para alguns. É, simplesmente, tirando 

o direito de ser democrático de quem vive sem luz - o oprimido, porque atuar em sociedade é 

parte indissociável do homem. A luz é representada, aqui, pela educação. Precisamos acender 

a luz para humanidade a fim de que se possa viver em uma sociedade democrática e 

socialmente respeitada através da ação dialógica. 

Ser educador não é rechear a retórica de fatalismo nem achar que jamais haverá jeito 

nem utopicamente basear o hoje no instável chão do amanhã, sem agir e reagir esperando o 

acontecer. Também não se pode prolongar a vida entre momentos hostis da severidade 
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humana, fingindo que ser assim é viver o determinismo que a existência impôs. Educador e 

educando, juntos, são peças da engrenagem que movimentam o mundo, a alavanca de 

sustentação do hoje e a possibilidade da mudança no amanhã. 

O processo de formação dos indivíduos, quer seja na educação básica quer seja no 

ensino superior, se constitui em momentos dialógicos. Negar a pronúncia do outro neste 

processo é verticalizar o falar, tornando favorável a disseminação da ideologia dominante. 

Camuflar a verdade em pronunciar contos otimistas se ao outro não lhe for permitida resposta 

aos questionamentos, é também outra infração na consciência educativa. 

O homem é um ser possibilitado e, em companhia, atua na construção do educativo-

social. Embora haja alguns modelos práticos de educação popular que se estende para a 

educação superior (epistemológica), não há paradigma fixo determinado, porque sua formação 

é dinâmica e o sujeito é, concomitantemente, objeto de reflexão. Pelo exposto, o homem é 

sujeito e tema de estudo no meio em que vive e se encontra em permanente transformação. 

Acreditamos que existe uma afirmação de consciência e de interdependência docente-

discente e, na ruptura ou na ausência desta interdependência, torna-se impossível a concepção 

do âmbito educativo. O ambiente educacional de ordem dialógica proporciona a formação 

humano-profissional, e o papel do educador se constitui em fazer o profissional desvelar seu 

objeto de atuação. É nesta dialogicidade que o educando começa a internalizar alguns valores 

contribuindo, a priori, na sua formação humana e no quando se lança ao mundo; sua 

subsistência é garantida a partir das competências e habilidades que foram apreendidas em sua 

formação. 

Segundo Melo Neto (2004, p. 29) “o ato de educar não é um mero repasse de 

conhecimento e, sim, um exercício para tornar os outros, também, entes reflexivos – uma 

educação, necessariamente, popular”. Sintetizando, compreendemos que, educar 

dialogicamente, é possibilitar ao educando momentos de reflexão e, é na ação de refletir que, 

ambos, protagonistas situados neste processo, garantem na busca do conhecer, o seu espaço 

como ser pensante e transformador no meio em que vive. É paradoxal a ação docente quando 

afirma que promove, na sua prática, uma educação voltada para o outro. 

Na realidade, esta ação atua na tradicional maneira de depositar o conhecimento e não 

estabelece uma ética pedagógica de ouvir, falar e ser ouvido. Esta forma de agir e de pensar a 

educação é bastante criticada, pois “educador e educandos se arquivam na medida em que, 
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nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. (FREIRE, 1987, p. 58). 

O depositar já age no outro como uma ação apassivadora do não discordar, haja vista 

que a “verdade” está no poder do depositante, e o gerenciar da ação formadora jamais terá 

caráter de problematizar porque, simplesmente, este, inexoravelmente atua condicionando. 

Esta prática banaliza o que a introspecção proporciona a alguns educandos que partem para a 

busca do saber, mas não conseguem basear sua leitura de mundo nas competências de poder e 

saber refletir. 

Como enunciamos, o diálogo é o meio de entendimento de um com o outro e a forma 

vinculada da comunicação entre as massas. O pronunciar através do diálogo é a maneira mais 

conveniente e prática de afirmar algo e ser correspondido na mesma altura de suas 

necessidades esperadas. Dialogar, no contexto acadêmico, constitui-se também em 

pronunciar, no meio democrático, a igualdade e a liberdade. É nesse espaço que, juntos, 

discentes e docentes constroem novos conhecimentos. O processo de 

 
ensinar exige respeito a autonomia do ser do educando. Outro saber 
necessário à pratica educativa e que se funda na mesma raiz que acabo de 
discutir – a da inconclusão do ser que se sabe inconcluso -, é o que fala do 
respeito devido à autonomia do ser do educando. Do educando criança, 
jovem ou adulto. Como educador, devo estar constantemente advertido com 
relação a este respeito que implica igualdade o que devo ter por mim 
mesmo. (FREIRE, 1996a, p. 65-66). 
 

Assim referendados, é dialogando que a liberdade, a igualdade e a cidadania se 

estabelecem, suscitando um processo democrático na sociedade. Para Freire (1996), é preciso 

respeito à autonomia do educando e como ser ético merece este educando, ao menos ser 

ouvido, mesmo se as questões elencadas não forem por ele enunciadas. Seja qual for o 

ambiente educacional, escolar ou acadêmico, o educador deve, em sua prática, desenvolver a 

reflexão crítica no educando. 

Na formação universitária, se não se estabelecer uma política pedagógica do diálogo, a 

ação do fazer pedagógico se caracterizará apenas em um universo impermeável, só contendo 

idéias teóricas, banidas da liberdade, da igualdade e do progresso social. Respeitar é também 

promover a paz através do diálogo, considerando o outro em sua forma de escutar o que tem a 

revelar com a sua leitura de vida. 
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A ideologia da comunicação dialógica fundamenta no processo educacional aquilo que 

uma formação autoritária não apresenta. Esta formação de lidar com o outro em transformação 

constante, só é real se a democracia existir na sua essência. Ideologicamente, ser educador é 

ser agente de transformação do meio e, no meio, defendendo a proposta do pensar certo. 

Pensar certo não se instala aqui, neste discurso, numa dependência relativista de alguns 

alvissareiros das pronúncias verticais de apologia capitalista. Pensar certo é pensar com e não 

pensar para. Fazendo-se, assim, jamais covarde em esconder a verdade do incauto e oprimido. 

Para Freire (1996), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Assim 

compreendendo, não devemos limitar a leitura apenas à leitura do que está escrito, mas 

também, mencionar o mundo por sua leitura inata em pronunciar o belo da liberdade ao ler a 

palavra e se inserir melhor, socialmente. O homem é social, logo é passível de mudanças. No 

entanto, ele, como autor de transformação do e no mundo, se legitima no direito que atua pela 

leitura da palavra. O conhecimento não pode ser negado, e para que o homem possa crescer 

profissionalmente, é necessário ir além do conhecimento empírico. Negar a palavra é não 

possibilitar ao semelhante a mesma condição de ser social a que todos têm direito. 

Quando o momento acadêmico promove aos participantes oportunidades de dizer o 

que pela palavra foi lida, ele se situa no tempo e no espaço do pensar corretamente. Prolongar-

se na história é para todos de suma importância, vital e culturalmente certo. Não se faz juízo 

de valor ao afirmar essas questões existenciais entre o empírico e científico, se ler o mundo ou 

a palavra. Entretanto, na pedagogia da vida educativa não se faz distinção. e esses fatores são 

imprescindíveis. 

É fundamental, na práxis, o uso do discernimento para tentar entender o educando. 

Neste momento, estamos falando como educador que procura ser ator e autor do processo 

junto com os educandos. Como ser popular, cultural e trabalhador dependemos das nossas 

experiências com os outros profissionais, não importando quais sejam estes profissionais – do 

agricultor ao cientista. 

Por estes motivos, a relação do docente com seus discentes deve ampliar o 

conhecimento e proporcionar a acessibilidade ao científico pelo diálogo. Esta relação deve 

também diminuir a distância entre mestre e aluno no tratar com, ausentando-se das 

intransigências que inibem e bloqueiam o educando em procurar a maneira de pensar certo. O 
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professor que atua como mediador e agente de transformação não se porta, paradoxalmente, 

como depositante do conhecimento, mas, provoca o aluno e problematiza o objeto do ensino. 

É imprescindível que o educador esteja consciente 

 
do antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à 
dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo 
exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição 
educador-educandos, a segunda realiza a superação. 
Para manter a contradição, a concepção “bancária” nega a dialogicidade 
como essência da educação e se faz antidialógica; para realizar a superação, 
a educação problematizadora – situação gnosiológica – afirma a 
dialogicidade e se faz dialógica. (FREIRE, 1987, p. 68). 
 

Atuar e nunca bloquear. Libertar, e jamais inibir. São tarefas do professor, que não tem 

a função de proferir e nem tampouco transferir o objeto de sua prática. Ensinar é marcar vidas 

e nortear através da comunicação o que sem luz um dia esteve e, agora, não está, porque a 

troca das experiências no processo educativo ergue o aprendiz e o faz disseminador, 

transformador social e formador da vida própria e alheia no processo da educação. 

A sala de aula é o local onde desafios constantes iniciam-se é, também, a alavanca do 

adentrar no mundo civilizado como profissional do mercado de trabalho. É verdade que não 

são todos os inseridos neste campo promissor, e alguns, marginalizados, talvez nunca lhes 

sejam oferecidas oportunidades na vida. A despeito disso, o país é forte em vários pontos de 

pesquisa, tem universidades que atendem à demanda social, que englobam novas tecnologias, 

mas, não há programas sociais voltados à qualificação profissional da massa e política pública 

de inserção dos excluídos com atividades que os dignifique. 

O diálogo em casa, na praça, na escola ou na universidade é presenciado por todos e se 

faz importante para aqueles que se utilizam dele como forma de conscientizar os outros dos 

seus deveres e direitos. Não obstante, a característica do diálogo é comum em todo lugar, mas 

a sua ação é diferente e depende dos objetivos de quem promove esse elemento importante. 

Nenhum educador, de forma alguma, chegará à suma provisão do conhecimento e, 

segundo Freire (1996a), educador e educando são sujeitos inconclusos, e se encontram sempre 

em processo de formação. Educar é a ação inata de toda humanidade e herdada por todos e 

não se desliga jamais da ação dialógica, pois ambas complementam-se educativamente em 

qualquer circunstância da vida. Por isso, 
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o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 
que os “argumentos de autoridade” já não valem. 
Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 
Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária”, são 
possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos 
passivos. (FREIRE, 1987, p. 68). 
 

Toda prática educativa, quando baseada na ação transformadora do diálogo, se 

constitui como a verdadeira forma de respeitar o educando. Educadores em qualquer área de 

atuação se afirmam neste processo e transformam o ambiente rude em terra fértil, onde se 

plantam sementes de paz, liberdade e igualdade social. A prática do diálogo acontece quando: 

“o professor se torna um agente transformador da realidade social [...]; o professor questiona o 

conhecimento e oferece uma visão crítica e criativa a esse respeito [...]; o professor possui 

competências técnicas, pedagógicas e científicas para operacionalizar o processo educativo”. 

(SIMÕES, 2003, p. 148). 

Na educação do diálogo, as diferenças se desenvolvem no espaço da solidariedade e, 

jamais, se apóiam no espaço da opressão. O amor ao outro é de fato o amor escrito, lido e 

falado na ação do respeito ao outro e o gosto comum de conviver com as diferenças. 

Crescer é um processo normal da natureza, e ser culturalmente informado não é 

privilégio de alguns, mas direito comum. Ser pensante é também ser um ser em formação que 

não deve se privar de ler o mundo e expressá-lo pela leitura da palavra. O homem é um ser 

sócio-histórico e, como se sabe, ele evoluiu culturalmente, no seu meio, através da 

necessidade de transformar o que se encontrava ao seu redor. A cultura remonta dos 

ancestrais, a história marca-se no tempo por registros criados pelos códigos e palavras, e a 

educação, como estágio maior de civilização do ser pensante, se prolonga e, sem ela, o 

homem não se transforma. 

A educação em que nos apoiamos como educador e educando é parte fundamental do 

ser humano. Não devemos promovê-la como forma e meio dos interesses das elites, e de 

forma alguma alheio ao esclarecimento de todos que são constituídos socialmente e 

participantes do mundo. Na perspectiva de compreender o processo educativo permeado pela 

ação dialógica, Freire (1987, p. 82) enfatiza que “finalmente, não há o diálogo verdadeiro se 
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não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a 

dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade”. 

Assim respaldados, entendemos que a prática educativa só acontece quando ela é 

permeada por uma ação dialógica, por um processo de interação educador-educando e por 

metodologias participativas. Enfim, o processo ensino aprendizagem deve ser visto pelas 

linhas paralelas da horizontalidade, pela via da mão dupla, ora se ensina, ora se aprende. 
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III - DISCUTINDO OS PARADIGMAS EDUCACIONAIS 
 

Atualmente, encontramos os termos “crise da modernidade”, “mal-estar da 

modernidade”, “crise de paradigmas” e outros correlacionados. Estas terminologias 

caracterizaram a intensa crise que abalou as Ciências Humanas e Sociais nas últimas décadas 

do Século XX, e ainda perdura até nossos dias. Para os educadores, é mister compreender todo 

este processo histórico que impactou a educação em sua totalidade e, em especial, a formação 

do docente. 

Porém, como entender a crise da modernidade? Como compreender o mal-estar desta 

crise? O que fazer neste período de crise, de paradigmas e de transição da modernidade para a 

pós-modernidade? Estas são algumas questões de fundamental importância para todas as áreas 

de conhecimento e, particularmente, para a educação. A população irá suportar o consumismo 

desenfreado até mesmo do conhecimento ou pode-se pensar que alguns setores correm o risco 

de serem mais ou menos afetados? Qual ou quais as profissões que, por sua vez, serão mais 

beneficiadas, ou negligenciadas? Quais serão os primeiros resultados no que diz respeito às 

principais áreas de uma sociedade: educação, saúde, habitação, meio ambiente, economia, 

política e outras? 

De fato, observamos que a instalação progressiva da crise da modernidade na 

sociedade gerou, de certa forma, um grande mal-estar e, ao mesmo tempo, muitos 

questionamentos. Mal-estar ocorrido, devido à troca muito rápida de um elo crescente entre as 

evoluções da sociedade e as aspirações dominantes da população, como o sentimento de 

insegurança, a falta do convívio familiar e social, as esperanças não alcançadas e a explosão 

da nova economia. Como também, questionamentos causados pela quantidade de 

transformações ocorridas em todos os setores da sociedade. Tudo isso encorajou uma parte da 

população e desamparou a outra parte. 

É importante questionar, afinal o que é uma crise? Podemos definir “crise” como uma 

situação ambígua com dificuldades de gerenciamento e, ao mesmo tempo, tendo 

consequências duradouras ou, até mesmo, nefastas. Etimologicamente, a palavra crise 

significa “decisão”, “julgamento”; também encontramos a palavra “crise” como uma ideia de 

situações que estejam em desequilíbrio ou desordem, por exemplo: crise política, crise 

econômica, crise educacional, crise emocional, etc. 
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Afinal, por que e como surgem novos paradigmas? Novos paradigmas surgem com o 

intuito de explicar os fatos, o mundo, a história. A mudança de paradigma acontece quando se 

muda a sociedade, quando aparece uma crise externa. Também, se explica um novo 

paradigma, quando novos fatos surgem e as teorias vigentes não justificam, não explicam 

mais estes fatos De forma que, de acordo com Scocuglia (2006, p. 106), 

 
questiona-se, hoje, não só as principais referências paradigmáticas, mas 
também a própria validade da existência de modelos. A crise seria de 
paradigmas e, não, dos paradigmas, ou seja, a questão deveria ser 
concentrada na substituição de paradigmas hegemônicos por outros, mas, 
sim, estaria concentrada na necessidade de “desreferencialização teórica”. 
 

Na Idade Média que compreendeu do século V até o século XV, o paradigma da fé era 

o paradigma vigente imposto pela Igreja. Nesse período medieval, a teologia era a única 

ciência, e esta se baseava na contemplação das verdades reveladas. O mundo era 

compreendido pela perspectiva teocêntrica. A passagem do período medieval para o período 

moderno surge com as descobertas marítimas, com a criação das universidades, em especial a 

de Sorbonne, em Paris, e a de Bolonha, na Espanha, e com as corporações marítimas que 

foram as matrizes dos sindicatos. Estes foram os três principais fatores que contribuíram para 

o advento da Modernidade. 

A partir de então, a compreensão de mundo passa a ser entendida pela perspectiva 

antropocêntrica, e a ciência que predomina é a física com o paradigma da razão, enfatizando a 

compreensão da mecânica deste novo mundo e de sua transformação. O paradigma da razão se 

fortalece na Modernidade com base na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, no 

Estado Moderno. Com o advento da Revolução Industrial surgem novas cidades, novas 

indústrias, novas classes sociais. Já com a Revolução Francesa surgem novos ideais, a 

democracia, os direitos humanos, a educação pública. A partir destes dois grandes fatos, vista 

pelo plano industrial, a modernidade apresenta um modelo capitalista (pensamento do 

liberalismo) e um modelo socialista que surgiu a partir do século XIX. 

É importante apresentar as duas principais características que marcaram a 

Modernidade: a filosofia de René Descartes e a física de Isaac Newton. Descartes, com o 

penso, logo existo, mostrou que a razão é capaz de decifrar os enigmas do conhecimento e 

influenciou tanto a modernidade que, ainda hoje, nossa ciência tem uma base profundamente 

cartesiana. Para Newton o universo possui uma mecânica interna, como a mecânica de um 
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relógio que possui leis endógenas, “quanto mais conseguimos decompor as coisas em seus 

mecanismos internos, melhor vamos conhecer essas coisas”. A física por sua vez, conseguiu 

provar que os fenômenos não acontecem por acaso, mas possuem leis. 

Podemos afirmar que a modernidade se construiu com a supervalorização da razão, 

percebendo o todo e não as partes. Esta é a base da modernidade. Após cinco séculos com este 

pensar, a questão surge: o que nos resta? O saldo não é tão positivo quanto esperávamos. 

Precisamos enxergar, além do todo, as partes, pois são elas que formam o todo. Este é o 

grande motivo de se falar em crise da modernidade. 

Considerando, também, que as quatro grandes instituições – família, Igreja, escola e 

Estado, - nas quais a modernidade se apoiou, estão em crise, uma vez que os modelos antigos 

não estão vigorando mais. A crise da família é a crise das relações de gênero, com o fracasso 

do patriarcalismo, a emancipação feminina se afirma, e surgem novos papéis sexuais, como o 

dos homossexuais. A Igreja que contava com o anteparo do consenso social, já não conta 

mais. A sociedade é plural, e temos crenças tão variadas que não é possível impor uma espécie 

de teologia estatal, como aconteceu no período medieval e na ascensão dos Estados modernos 

na Europa, que sustentaram o protestantismo. 

Se os paradigmas da modernidade entram em crise, a escola consequentemente, 

também. E por que a escola entra em crise? Porque temos uma escola tipicamente cartesiana. 

Logo, este modelo escolar cartesiano não serve mais para uma sociedade que já compreendeu 

que o cidadão deve estar preparado para a vida, para o trabalho, com uma formação de 

totalidade e não de separabilidade. O Estado também entra em crise, devido ao papel que os 

grandes conglomerados empresariais desempenham no mundo. A economia transcende as 

fronteiras nacionais, a globalização é inevitável com os meios de comunicação diminuindo as 

distâncias e transformando o mundo. 

O século XX surge como o século das transformações e, desta forma, nem o paradigma 

da fé nem o paradigma da razão explicam mais os fatos de uma sociedade que passou da 

industrial para a tecnologia, de uma sociedade que se interessa, agora, pelo coletivo e não 

mais pelo individual. Os paradigmas existentes não correspondem mais às necessidades dos 

cidadãos, da sociedade, da formação de homem, da formação do profissional e, assim, a crise 

se instala em todos os setores. 
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Logo, é preciso buscar outras razões, que sejam “permeadas pela priorização dos 

cotidianos dos indivíduos e dos grupos sociais, e pelo respeito às suas diferenças de classe, de 

cor, de sexo, de opinião, de suas opções e escolhas” (Scocuglia, 2006, p. 118). Com esta 

declaração, a busca destas razões perpassa pelo processo educativo que 

 
é desempenhado pela educação enquanto prática sócio-cultural e pela 
pedagogia enquanto reflexão sobre essa prática. Este processo, em sua 
própria essência, é político-educativo enquanto construtor de outras 
hegemonias (micro-hegemonias, talvez), e profundamente pedagógico – na 
medida em que constitui processos de ensino-aprendizagem “do outro” e 
“do diferente” na criação de uma sociedade mais justa e mais plural. 
(SCOCUGLIA, 2006, p. 118-119). 
 

Esta mudança de paradigmas transformou a área sócio-educacional, e observamos o 

surgimento de novos sujeitos e novos espaços que procuram se interagir, se inter-relacionar 

entre si e entre outros, com o objetivo da organização e da transformação da sociedade 

vigente. Cabe-nos falar da Educação Popular, que atua com sujeitos em processo e em 

movimento, através das mediações das estruturas das ONGs, dos partidos, parte das Igrejas, 

administrações populares, de algumas personalidades e intelectuais comprometidos e das 

pastorais de base. Paludo (2005, p. 50) apresenta que, “historicamente o popular, a partir do 

projeto da Modernidade, foi e continua sendo o povo, os não-povo, sempre foram os com 

dinheiro e os com poder e cultura. O povo é tido, ainda hoje, pelo projeto hegemônico, como 

o particular do universal político, considerado o conjunto dos cidadãos”. 

Nas organizações populares já citadas encontramos o educador popular, em especial, 

nos países latino-americanos. Paludo (2005) apresenta, ainda, que o movimento da história da 

Educação Popular remete ao início do século XX, mais especialmente nos anos 1960, período 

de grande expansão, indo até os anos 1980. Vale ressaltar que o movimento da Educação 

Popular representa ao mesmo tempo uma prática e uma teoria, daí a concepção de uma ação 

educativa. 

Como ação educativa e entendida como Pedagogia da Educação Popular surgem dois 

aspectos fundamentais: o aspecto antropológico e a dimensão política. Porém, como em toda 

ação educativa, sendo popular ou não, destacamos outros aspectos que são importantes para a 

prática do processo educativo. Estes aspectos são: a dimensão cultural, a dimensão ética, a 

dimensão produtiva, a dimensão psico-afetiva, a dimensão corporal e a dimensão ética e 

vivência de valores. 
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Segundo Holliday (2005, p. 239), “não nos encontramos em uma época de mudanças, 

mas, sim, em uma mudança de época”. É necessário, a partir desta afirmação, 

compreendermos o que muda nesta nova época. Quais paradigmas não existem mais? Quais 

modelos socioeconômicos, educacionais estão sendo modificados? A partir dessa 

compreensão buscarmos soluções para estas novas situações. A Educação Popular é entendida 

como fenômeno sociocultural e como concepção de educação. Vejamos: 

 
como fenômeno sociocultural a educação popular faz referência a uma 
multiplicidade de práticas com características diversas e complexas, que têm 
em comum uma intencionalidade transformadora. [...] Como concepção 
educacional, a educação popular não possui um corpo de categorias 
sistematizado em todos seus extremos. Entretanto, podemos afirmar que 
aponta à construção de um novo paradigma educacional, que se opõe a um 
modelo de educação autoritário, de reprodução, predominantemente 
escolarizado e que desassocia a teoria da prática. (HOLLIDAY, 2005, p. 
241-242). 
 

O papel do educador popular atuando como sujeito transformador através do diálogo e 

da diversidade das práticas educativas que perpassam no campo da educação popular, terá 

ainda que construir e reconstruir espaços de reflexão, de formação, de organização com o 

objetivo de repensar o momento da crise da modernidade e, então, contribuir para uma 

redefinição da ação educativa, quer ela seja popular ou não. 

 
 
01 – AS IDEIAS DA PÓS-MODERNIDADE 
 
 

Para introduzirmos e discutirmos “O paradigma educacional emergente” de Maria 

Cândida Moraes (1997) e “A educação pós-moderna” de Pourtois e Desmet (1999), se faz 

necessário apresentar o conceito de “ciência” e de conhecimento científico ao longo dos 

últimos séculos, em especial, do século XV até nossos dias. 

Durante muitos séculos, isto é, no período da Idade Média, a sociedade e os homens 

viviam com base nas ideias propostas (impostas) pela Igreja. Ela governava e ditava o modelo 

social, educacional e científico (ciência na concepção de produção de conhecimento – quase 

não existia), que era centrado na fé. Reinava o paradigma da fé. Teologia e ciência eram 

consideradas temas únicos. A verdade era compreendida na visão teocêntrica. 
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A partir do século XVI, surgiram vários fatos que contribuíram para que houvesse 

algumas transformações em muitos aspectos. No geográfico, temos as grandes descobertas; no 

plano econômico, o capitalismo toma o espaço do modelo feudal; no plano político, nasce o 

Estado Moderno; no social, surge uma nova classe – a burguesia; no aspecto ideológico-

científico apresenta-se o modelo da razão. 

A partir do século XVII, nasce a “ciência” e a compreensão do mundo, da sociedade e 

de homem que se modifica com base na visão antropocêntrica, isto é, o paradigma da razão ou 

científico. Nesta perspectiva científica o mundo se fortalece. Com a Revolução Francesa 

surgiram a democracia, os direitos humanos e a educação pública e, com a Revolução 

Industrial, surgiu o Estado Moderno que impulsionou novas cidades, novas indústrias, novas 

classes sociais. É importante ressaltar que vários fatos contribuíram para uma nova visão de 

homem e de sociedade: com o advento da revolução científica iniciada com as ideias de 

Copérnico do “heliocentrismo”, logo após com a física, com a mecânica de Galileu e com a 

gravitação de Newton, e, por fim, com as ciências não mecânicas como a biologia, a química, 

a fisiologia, a geologia. 

A partir destas ciências, encontra-se o maior fato do século: a descoberta do método 

cientifico. As ideias da filosofia de Descartes e da física de Isaac Newton foram marcos 

científicos e históricos que se caracterizaram como os fundamentos da Modernidade. Até 

hoje, a ciência tem como base as ideias cartesianas, e com as ideias newtonianas acredita-se 

que os fenômenos não acontecem por um acaso. Eles existem por terem uma lógica interna e 

externa. 

No século XVIII, as ideias mecanicistas derivadas da Revolução Industrial constituem 

uma das bases do progresso científico, que segundo Moraes (1997, p. 39) “a técnica, ao servir 

de base para a Revolução Industrial, aumentou também o poder de manipulação do homem 

sobre a natureza”. 

No século XIX, no tocante às classes sociais, temos o “triunfo da burguesia” e, ao 

mesmo tempo, um confronto de lutas de classes derivadas da economia e da vida social dessa 

época, que se expandiu por toda a Europa, nos EUA e em outros países. Esse século se firma 

com a industrialização e com ela surge o problema da conformação social. Surgem as ciências 

sociais – a sociologia, a antropologia, a psicologia e a pedagogia que triunfaram nesse século 

com novas formas de educar e com novos sujeitos educativos. A psicologia vai colaborar para 
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o crescimento científico, já na metade do século, com as pesquisas experimentais tanto no 

domínio da pedagogia quanto no da psicologia. 

No século XX, começa a separação das ciências, colocando-se de um lado as ciências 

físicas e biológicas e de outro as ciências humanas ou sociais. Após os anos 1960, as ciências 

humanas ou sociais, na qual se inclui a pedagogia, tomam novo pulso. Conforme Cambi 

(1999, p. 594), “da pedagogia passou-se à ciência da educação; de um saber unitário e 

“fechado” passou-se a um saber plural e aberto; do primado da filosofia passou-se ao das 

ciências”. No final do século XX, surgem novos espaços, novos sujeitos, novas emergências 

sociais, culturais e educacionais e, sendo assim, a pedagogia ou a ciência da educação 

precisaria incluir estas novas temáticas no seu contexto pedagógico. Os principais temas 

foram: 

 
o primeiro fenômeno foi o do feminismo, o segundo foi aquele ligado à 
emergência do problema ecológico, produzido pela industrialização 
descontrolada e pela ideologia do domínio/exploração da natureza, o 
terceiro liga-se ao crescimento de etnias presentes nos países desenvolvidos 
e aos problemas multiculturais que tal presença provoca. (CAMBI, 1999, p. 
638). 
 

Afora estes temas, é importante ressaltar a indústria cultural, o crescimento da 

população da terceira idade, a influência das novas tecnologias, as mídias, as transformações 

dos saberes – passando do específico para o interdisciplinar e transdisciplinar. Enfim, com o 

século XXI, temos uma sociedade mais dinâmica, mais aberta, mais cultural, mais científica, 

mais democrática que por sua vez exige 

 
homens-técnicos e homens-abertos e capazes de fazer frente às inovações 
sociais, culturais e técnicas. Para realizar a formação desses homens é 
necessário um novo saber pedagógico, mais experimental, mais empírico, 
mais problemático e aberto à própria evolução. Tal saber é marcado pela 
passagem da pedagogia às ciências da educação. (CAMBI, 1999, p. 595). 
 

Nesta cadeia de mudanças, de transformações, surgem dois modelos: “o paradigma 

educacional emergente” de Maria Cândida Moraes (1997) e “a educação pós-moderna” de 

Pourtois e Desmet (1999) que apresentam “o paradigma das doze necessidades”. Estes novos 

paradigmas não se opõem, eles se interagem, se intercomplementam. Mesmo tendo sido 

elaborados por autores de mundos geográficos e culturais diferentes, percebe-se, claramente, 
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que suas ideias são baseadas na perspectiva de não mais separar os conhecimentos. A intenção 

de ambos os paradigmas é de apresentar a ideia da globalidade, da totalidade. 

Para elaborar as ideias do “paradigma educacional emergente”, Moraes (1997, p. 17) 

partiu de alguns questionamentos: 

 
como fazer então? Por onde começar? Qual é o modelo da ciência hoje? 
Qual o referencial teórico capaz de nortear a busca de um novo paradigma 
para a educação, que seja capaz de conciliar o que está acontecendo no 
mundo da ciência com os avanços científicos e tecnológicos e com a 
necessidade premente da construção e da reconstrução do homem e do 
mundo? 
 

As ideias da “Educação pós-moderna” de Pourtois e Desmet (1999) foram com base na 

questão fundamental “Educo Bem?”. Com a multiplicação dos saberes, com a rapidez e 

fluidez dos fatos e acontecimentos, com a banalização da cultura, com o fluxo de 

comunicação, percebem-se contradições que perpassam em todos os setores, no social, no 

político, no educacional, no científico, no cultural. Para imaginar a pós-modernidade, Pourtois 

e Desmet apresentam dois grandes eixos: a racionalização/subjetivação e a integração. Para 

estes autores existem 

 
duas metaposições correspondentes aos dois problemas já formulados: de 
um lado, os fundamentos da identidade humana por meio do paradigma das 
doze necessidades e, por outro, as práticas educativas que melhor respondem 
às necessidades dos indivíduos mediante um sistema pedagógico 
multireferencial e integrado. (POURTOIS e DESMET, 1999, p. 44). 
 

O “paradigma educacional emergente”, proposto por Maria Cândida Moraes (1997), 

fundamenta-se nas teorias de Jean Piaget, de Paulo Freire, de Seymour Papert e de Howard 

Gardner. As teorias destes autores, além de apresentar uma correspondência com o 

pensamento científico, estabelecem uma relação com as ideias da educação do século XXI. 

Cada um destes autores contribui com políticas construtivas do conhecimento: Piaget 

(abordagem construtivista); Paulo Freire (abordagem sócio-cultural); Papert (abordagem 

interacionista) e Gardner (abordagem das inteligências múltiplas). 

O “paradigma das doze necessidades” é composto de quatro dimensões: o afetivo, o 

cognitivo, o social e o ideológico. E cada uma dessas dimensões também é composta de três 

necessidades fundamentais. Na visão de Pourtois e Desmet, as doze necessidades estão 

sustentadas pela “pedagogia da impregnação” que enfoca as necessidades dos valores, e pelas 
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outras onze pedagogias que serão impulsionadas pelo agir pedagógico e pelo agir 

comunicacional. 

Neste caso, estamos falando segundo o conceito de Habermas, 

o agir pedagógico é um agir instrumental (ou estratégico) que visa a uma 
meta imposta por um sujeito a outro. [...] O ato educativo constitui também 
um agir normativo, pois é regido por normas e valores. [...] O agir 
dramatúrgico apóia-se em escolhas metodológicas e didáticas que dão 
consistência e coerência aos objetivos. [...] O agir comunicacional, pois o 
indivíduo só pode julgar de sua experiência em relação a outras. 
(POURTOIS e DESMET, 1999 p. 202). 
 

O “paradigma educacional emergente” apresenta ideias de: interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, totalidade, conhecimento em rede, educação à distância, educação e 

ecologia, educação como processo em movimento, subjetividade dos fenômenos sociais, 

conceito de auto-organização de Prigogine, conhecimento sistêmico, complexidade do 

universo, pluralidade das ciências, cultura das mídias, mudanças nas relações sociais e 

econômicas e muitas outras ideias dessa nova visão global. 

O “paradigma das doze necessidades” apresenta ideias que complementam as já 

citadas: a multirreferencialidade, a moral e a ética na ciência, o ensino e a aprendizagem, as 

correntes psicológicas da aprendizagem, o agir comunicacional de Habermas, as pedagogias 

(das experiências positivas, humanista rogeriana, do projeto, diferenciada, ativa, behaviorista, 

interativa, da obra-prima, institucional). 

Considerando os dois paradigmas, mesmo com bases teóricas diferentes, acreditamos 

que, tanto Maria Cândida Moraes quanto Pourtois e Desmet apresentam um modelo de 

educação para o futuro, uma proposta de superação do paradigma vigente, uma forma de se 

fazer e construir processos educativos com base no ser humano em todos seus aspectos. 

Como estamos vivendo a era da sociedade da informação, do conhecimento, da 

sociedade da mente, acreditamos que o “paradigma educacional emergente” e o “paradigma 

das doze necessidades” facilitarão a transição da Era Material para a Era das Relações, através 

do desenvolvimento do ser humano em todos seus aspectos. No século XXI, o processo 

educativo, ou seja, a prática pedagógica, não importa o espaço no qual ela esteja sendo 

aplicada, não importa quais sujeitos, a maior relevância desta prática, neste momento, é o 

desenvolvimento do ser humano. 

Para tanto, apresentamos ideias de cada modelo ora apresentado: na visão de Pourtois 

e Desmet (1999, p. 303-304) 
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“o paradigma das doze necessidades psicopedagógicas” e o sistema 
pedagógico multirreferencial falam múltiplas línguas. São poliglotas. [...] 
Nossa posição é uma utopia? Talvez. Mas sem utopia o mundo não 
avançaria. Ela permite projetar uma visão desejada das coisas, mesmo 
inacabada e ainda incerta. A superação do passado é indispensável. Nossas 
proposições são uma tentativa de pensar a paisagem pedagógica de amanhã, 
uma tentativa de fazer do homem um sujeito-autor, mesmo que a liberdade 
dele seja sempre marcada pelos pesos do mundo e mesmo que o trabalho 
empreendido seja sempre provisório e, portanto sempre sujeito a 
aperfeiçoamento. 
 

Na visão de Moraes (1997, p. 109) 

 
“o paradigma educacional emergente” proporciona transformação em todos 
os aspectos, mas “para transformar o mundo, é preciso, primeiro, 
compreender a si mesmo e querer se transformar. Quando o indivíduo 
conhece a si mesmo, a sua extraordinária capacidade de agir e a 
manifestação do Divino dentro de si, ele pode atingir sua plenitude, sua 
dignidade e sua estatura e colaborar para a criação de uma nova ordem 
mundial, adequada para si e para os outros, que traga a paz e a felicidade. 
 

Acreditamos que as ideias apresentadas por Moraes (1997) e por Pourtois e Desmet 

(1999) estão em consonância com a proposta da análise da construção dos saberes 

pedagógicos dos professores universitários, no cotidiano de suas práticas, considerando 

também as ideias de Morin (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 

2007a, 2007b, 2008), no que concerne à educação pós-moderna e à complexidade de saberes 

docentes. 

 
 
02 - O “SABER” E AS IDEIAS DA COMPLEXIDADE 
 
 

Considerando que Edgar Morin é um dos maiores filósofos e escritores da época pós-

moderna e criador da Teoria da Complexidade, partimos da leitura de suas obras, nas quais 

existe uma diversidade de conceitos. Dentre os apresentados por Morin, a escolha do conceito 

“saber” se deve ao fato de sua importância para a construção do objeto de estudo de nossa tese 

de doutorado: “os saberes pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas 

práticas”. A variedade das temáticas discutidas por Morin deveria estar relacionada com as 

disciplinas ensinadas nas escolas de Ensino Médio, nas universidades e em qualquer parte do 
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planeta. É com base nisto, que escolhemos algumas obras de Edgar Morin e, a partir delas, 

buscamos a compreensão do conceito proposto. 

Etimologicamente, encontramos no Dicionário Houaiss (2003) o verbete “saber” 

definido como de origem latina “sapìo, is, ùi, ívi (ou ìi eí), ère” - ter sabor e bom paladar; ter 

cheiro; sentir por meio do gosto; ter inteligência; ser sensato e prudente; conhecer, ser ou estar 

informado; ter conhecimento de; compreender; estar convencido de, ter a certeza de; ter força 

capacidade ou possibilidade de; ter habilidade jeito para. 

Acredita-se que o ser humano, por ter faculdades diferenciadas em relação aos demais 

seres, possui a responsabilidade e o penhor de refletir sobre o “saber” e, através deste, se 

situar na contextualidade como portador de um saber e de um conhecimento. Dessa reflexão, 

resulta a ação do saber, que remonta a necessidade de consciência do ser racional e, se como 

ser pensante se tem a prévia missão de especular o meio introspectivo estendendo-se ao meio 

social formado e também formador. 

Nosso papel como educador é saber o que é o conhecimento e conhecer, antes de tudo, 

o que é conhecer a si próprio para, posteriormente, relacionar-se de forma sensata com o 

outro. O diálogo é parte introdutória da conscientização do que é conhecer-se e saber, de fato, 

é a porta aberta para a auto-análise do sujeito formador de opinião, que se antepõe no processo 

do saber, essencialmente, procurando se conhecer. Nesse caminho do autoconhecimento, todo 

ser racional se depara com a similaridade que encontra no outro e a partir de suas experiências 

ensina e aprende na troca das informações do meio social em que vive, onde também é 

formado e transformado. 

O saber não se procede simplesmente com o acúmulo das informações aleatórias ou 

ordenadamente lançadas, na possibilidade do universo do conhecimento. Ele não se constitui 

meramente solto no campo das ideias, ele é administrado pelo sujeito e utilizado por este para 

conhecer-se e conhecer seu meio social. Para conhecer o planeta Terra, necessitamos saber 

quem somos e de onde viemos. Estas perguntas e outras têm nos envolvido de forma 

misteriosa durante séculos, e o pensamento filosófico tem fundamentado a procura da 

descoberta do conhecimento e do saber. 

Para Morin (2001, p. 20), “o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo 

externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com 

base em estímulos e sinais captados e codificados pelos sentidos”. O conhecimento, então, 
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não é constituído na aleatoriedade ou na casualidade das coisas. Mas, ao percebê-lo, todo 

sujeito o acomoda em sua mente e o disponibiliza para o que necessário for, seja para a 

cultura empírica e rudimentar ou algum propósito de análise científica epistemológica. 

O ato de conhecer é dinâmico desde a percepção até sua disponibilidade de uso nos 

diversos fins. Então, a dinâmica do objeto comum do ser humano está devidamente tecida e 

estruturada no complexo desde sua gênese até posteriormente instalar-se como saber pelo 

sujeito pensante e cognitivo. O saber precede o conhecimento na lei e na ação de dialogar, e o 

diálogo é o canal ideal da comunicação deste saber com o outro, com o objetivo de disseminar 

democraticamente e perpetuá-lo. 

O conhecimento é a conquista do espaço com o outro, e a atitude que envolve sua 

aquisição é dialógica e democrática. Saber exige a forma competente de pronunciar o mundo e 

envolver a ação plena de esvaziar-se dos conhecimentos acumulados e transformá-los em 

saberes necessários à liberdade e igualdade social. Esta compreensão do conhecimento é 

percebida quando 

 
o conhecimento, sob forma de palavra, de ideia, de teoria, é o fruto de uma 
tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento e, por 
conseguinte, está sujeito ao erro. Esse conhecimento, ao mesmo tempo 
tradução e reconstrução, comporta a interpretação, o que induz o risco do 
erro na subjetividade do conhecedor, de sua visão do mundo e de seus 
princípios de conhecimento. (MORIN, 2001, p. 20). 
 

O momento educacional dialógico promove a todos a veracidade da aquisição do 

conhecimento com a sedimentação deste pelo saber, através do mestre que é o intermediador 

da proliferação do saber. Para Morin (2004a, p. 54-55), “o professor é aquele que, por meio do 

que professa, pode ajudá-los a descobrir suas próprias verdades. [...] Na minha opinião, o 

professor é um mediador que ajuda cada um dos alunos a compreender a si mesmo, a se 

conhecer”. Como o processo de autoconhecimento é lento, é nessa proeza que o aprendiz se 

transforma, se forma e se reforma socialmente, pois ele é sujeito indissociável e inacabado no 

aprendizado e na evolução humana. 

A complexidade que nos envolve na existência é classificada a partir dos diversos 

olhares, no entanto, estes olhares exigem cuidados quanto à sua significação. A ideia de 

complexidade já existia na linguagem do quotidiano com o sentido de cuidar, no que diz 

respeito ao reducionismo e a simplificação. No campo científico o conceito de complexidade 
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surge no século XIX com a microfísica e a macrofísica. O que seria então a complexidade 

para Morin (2006b, p. 13) 

 
a um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 
junto) de constituintes heterogêneas e inseparavelmente associadas: ela 
coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 
complexidade é efetivamente o tecido dos acontecimentos, ações, 
interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo 
fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com os traços 
inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, 
da incerteza... 
 

A organização do pensamento de Morin se caracteriza na junção dos saberes e não na 

fragmentação dos mesmos. O conhecimento é o elemento tecido todo junto e, sendo estrutural 

e sistêmico, ele é amplamente complexo, e jamais deverá ser compartimentado ou 

fragmentado para assim ser estudado. O pensamento complexo também acontece na vida 

cotidiana e 

 
a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 
reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona 
os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o 
multidimensional. É uma inteligência míope que acaba por ser normalmente 
cega. Destrói no embrião as possibilidades de compreensão e de reflexão, 
reduz as possibilidades de julgamento corretivo ou da visão a longo prazo. 
(MORIN, 2001, p. 43). 
 

Exige-se do docente, em especial o universitário, uma vez que ele forma profissionais, 

uma maturidade de percepção do envolvimento sujeito-objeto, de suas inter-relações e, 

também, das relações multidisciplinares. O conhecimento sistêmico e dinâmico se entrelaça 

nas diversas maneiras de entender o espaço observado e convida a todos para alargar suas 

visões, uma vez que a sociedade sofre mudanças e em suas margens se instalam e 

permanecem desatualizados aqueles que ignoram a legitimidade do ser globalizado no mundo 

moderno. 

O conhecimento tem um pouco de tudo: saber, afetividade, dialogicidade, disciplina e, 

se essas atitudes se isentam, o conhecimento não poderá existir. Partindo deste pressuposto, 

teremos um conhecimento que será meramente sinônimo de decadência humana fragmentada 

à revelia da importância do saber necessário. Na obra “Os sete saberes necessários à educação 

do futuro”, Morin (2001) caracterizou os princípios mais pertinentes à essência humana, 
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enaltecendo que estes princípios tratam de atitudes e de ação permanentes na prática do 

educador, criador de esperanças, e dialógico no processo educativo em que está inserido. 

O todo não existe sem a parte e a parte só existe com a ação da plenitude dos fatos 

estudados. Na mesma ordem, só há a formação do objeto porque também existe o sujeito. O 

conhecimento das coisas se apresenta ligado aos fenômenos naturais, como também na 

formação do desvelamento dos instrumentos trabalhados e no promover de seus ideais. 

Partamos então do sujeito: o homem. Sua forma ampla e complexa de constituição é 

tanto antropológica como social, cognitiva e cultural, terrena e espiritual, afetiva e 

embrutecida. Ele é tanto o sujeito como também o objeto no cosmo em que se encontra 

inserido. Sua existência no mundo não possibilita seu isolamento, portanto, não se admite sua 

fragmentação como sujeito-objeto e, tampouco, o meio em que estabelece suas relações 

sociais deverá se compartimentar como projetos não reais de especulação meramente 

científica. 

Os fatores que envolvem esse ser natural são múltiplos e se apresentam interligados a 

outros fatores, que o faz ser intelectual, social, cultural e de genialidade imensurável de 

formação humana. Consequentemente, o indivíduo não é um ser absoluto, único, ele está 

inserido no social e na sua espécie como ser humano. Então, 

 
cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie 
humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade não 
apague a da unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana. 
[...] É a unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas 
diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na 
diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do 
múltiplo, a multiplicidade do uno. (MORIN, 2001, p. 55). 
 

A relação da existência humana é interligada nas múltiplas e diferenciadas maneiras de 

se situar no mundo e entendê-lo. A partir dessas relações, o ser humano concebe a reforma do 

pensamento, a reforma do ensino, como também a reforma do fazer, do agir, da integração no 

pensar, no falar, na multidiciplinaridade e na multidimensionalidade da relação dos saberes 

perpassados nestas relações. 

Para reformar, é necessário desformar e remover todos destroços e, assim, formar no 

envolvimento com o outro a consciência da cultura moderna, ressaltando o pensar na 

diversidade do uno, é que o sujeito se transforma e se reforma no meio que vive. A reforma do 

pensamento e do agir universitário sai do rol das utopias, quando a significância reformadora 
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é alcançada pela maioria acadêmica (discente e docente) e instalada como atitude globalizante 

de inovação e transformação cultural. 

Os caminhos da reforma nas universidades perpassa por um paradoxo: “não se pode 

reformar a instituição (as estruturas universitárias), se anteriormente as mentes não forem 

reformadas; mas só se pode reformar as mentes se a instituição for previamente reformada”. 

(MORIN, 2007a, p. 22-23). Mas, como compreender, repensar, reformar o meio acadêmico 

com uma visão unilateral da ciência? Como processar esse entendimento sem perpassar pelo 

conhecimento complexo, embasado na teoria moriniana? Talvez essas e muitas outras 

questões que surgem desfocalizem o ser social (o docente e o discente) do seu papel, também, 

como ser politico e democrático. A reforma do pensamento e do agir universitário é 

imprescindivel, pois há uma “impossibilidade lógica”, que precisa ser respondida, afinal, 

 
quem educará os educadores? É necessário que se auto-eduquem e eduquem 
escutando as necessidades que o século exige, das quais os estudantes são 
portadores. É certo que a reforma se anunciará a partir de iniciativas 
marginais, por vezes julgadas aberrantes, mas caberá à própria Universidade 
levá-la a cabo. É óbvio que críticas e questionamentos externos nos fazem 
falta, mas sobretudo o que faz falta é um questionamento interior. (MORIN, 
2007a, p. 23). 
 

A extensão social desta reforma proporcionará uma ponte de restauração social que, 

pela reforma do pensamento, a sociedade transformará o cidadão pela via do diálogo, 

eliminando o poder da massa e das ações anti-dialógicas. É através do diálogo que se constrói 

o instrumento necessário para a formação de novos cidadãos. A comunicação com respeito 

reintegra a dignidade, dá consistência às esperanças de uma nação, mediante o diálogo 

empreendido de apoio e banido de autoritarismo. Será uma utopia desejar a reforma do ensino 

numa perspectiva moriniana? O conhecimento, o saber tem este poder de transformação? O 

que falta para que se possa compreender a articulação da “ciência e consciência” na 

perspectiva da reforma do pensamento? É preciso que 

 
fique bem entendido: a reforma deve originar-se dos próprios professores e 
não do exterior. Pode ser estimulada por eles. Cito-lhes a frase de um 
filósofo cujo nome não será aqui deferido: “é preciso que o corpo docente 
se coloque nos postos mais avançados do perigo que constitui a incerteza 
permanente do mundo”. (MORIN, 2007a, p. 37). 
 

O apelo à democracia e à mudança ideológica que atendam à necessidade de todos não 

é nada fácil. O entendimento desses fenômenos sociais é complexo e se estende à questão 
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antropológica, social e histórica do principal elemento formador de opinião que é o homem, 

neste caso, o docente universitário. De uma forma geral, todo saber se apresenta interligado e 

a diferença está como o pesquisador/observador compreende este “saber”. O docente, sendo o 

observador, compreende que a visão do saber jamais se limita às experiências por ele 

vivenciadas. 

Todo saber, seja ele epistemológico ou empírico, tem sua origem no sistema complexo 

preconcebido. Este saber se processa nas interligações do meio e com o meio, formando assim 

um momento dialético da cultura e da humanidade, isto é, de tudo o que o homem produz e 

consome como consoante - o fim e o meio da aquisição do conhecimento. É importante esse 

bipolo de ligação entre homem e saber, pois ele nos credencia à rejeição imperativa da 

fragmentação do mesmo e nos possibilita pensar certo como ser pensante, critico e 

democrático. A necessidade intrínseca do saber é de fundamental importância para que este se 

estabeleça como padrão de qualidade na vida e possa se concretizar na era da modernização. 

A complexidade do saber se concebe de forma multidisciplinar e multicultural, pois o 

elemento principal da concepção deste é o homem, um ser cultural, que participa no meio de 

maneira múltipla e diversificada, possibilitando a qualidade de seus instrumentos de produção 

cultural. A cultura é o saber que o homem descobre com a necessidade de viver produtivo em 

sociedade, e a variedade de vínculos estabelecida entre os que fazem parte de seu habitat 

natural. 

O processo de aperfeiçoamento do saber, em qualquer sociedade, remonta da inata 

situação do homem existir socialmente e, hoje, discute-se, veementemente, aquilo que 

naturalmente o homem traz como identidade multidisciplinar, e sua hominização possibilitou 

avanços tecnológicos em ampla escala. Compreendemos que há muitos saberes (saberes 

plurais, saberes de referência, saberes autorizados, saberes explícitos, saberes específicos, etc.) 

e diversas formas de apresentação do conhecimento, porém, se perdurar o pensamento do 

conhecimento isolado, e o saber fragmentado, a reforma do pensamento pelo viés das 

universidades será impossível e não passará do papel e dos projetos inovadores. Para tanto, 

reafirmamos que é preciso refletir e questionar sobre os saberes e a formação docente, que é o 

espaço deste questionamento, como forma de compreender o “saber saber”, que respalda o 

saber sobre ensinar e o “saber sabido” que direciona o saber ensinado. 
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Enfatizamos, também, que existe uma dificuldade dos professores em promover e 

desenvolver debates e de elaborar e planejar novas ações, de forma que possam agir e interagir 

com todos dentro e fora do seu espaço educacional. Observamos que existe uma busca 

desenfreada dos docentes por uma formação no que diz respeito à certificação e a 

qualificação. Entendemos, também, que para alguns docentes, esta formação é vista como 

uma tábua de salvação na sua vida profissional, sem considerar o mais importante no processo 

de formação profissional que seria a construção e a apropriação do conhecimento. O saber 

acadêmico, epistêmico, teórico, etc., jamais deverá se deter nas universidades, pois o saber 

isolado torna-se obsoleto, e a sociedade precisa do esclarecimento dos saberes em todas suas 

formas. 

Para modificarmos a ideia dos conhecimentos fragmentados, na visão de Morin 

(2006a, p. 89), “é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que 

distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento 

do complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto”. Logo, 

acreditamos que a reforma universitária, partindo do zero, pelo viés da reforma do 

pensamento com base na cultura da humanidade, na literatura, na filosofia e nas ciências, 

transformaria o corpo docente e discente das Instituições de Ensino Superior e se concretizaria 

como objetivo primordial na educação do século XXI. 

 
 
03 – O SER HUMANO E A RELAÇÃO COM O “SABER” 
 
 

Desde a tenra idade, o ser humano, ao adentrar no social, se lança no mundo das ideias 

difundidas no meio cultural e diversificadas da existência. O passo mais importante na 

formação dos saberes é a abertura do mundo das ideias com a intenção de facilitar o bom 

entendimento entre os que constituem, culturalmente, o universo dos diversos saberes. Saber é 

ter habilidade de dialogar e, com a comunicação, estabelecer o papel do entendimento das 

etnias e das raças, unindo-as na fraternidade e no amor. 

Saber comunicar o saber é respeitar, é ser solidário, é ser afetivo, pois a existência 

implica na fraternidade, na união e na perspectiva de encontrar a paz no outro. Devemos 

manter viva e intensa essa ideia de sobrevivência. A afetividade é o meio de encontrar e 

promover a guarida, e a forma de deixar como legado, valores e atitudes aos outros que 
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nortearão, em vida, os seus descendentes como riquezas indispensáveis para o espírito 

humano. 

A condição humana de ser social e comunicativo é inata tanto quanto a necessidade de 

afetividade plena. Porém, “não devemos confundir comunicação e compreensão, porque a 

comunicação é comunicação de informação às pessoas ou grupos que podem entender o que 

significa a informação. Mas a compreensão é um fenômeno que mobiliza os poderes 

subjetivos de simpatia para entender uma pessoa como uma pessoa que é também sujeito”. 

(MORIN, 2002, p. 42). 

A educação depende da afetividade como forma de dialogar os diversos saberes que os 

docentes e os aprendizes empreendem, quer na vida acadêmica quer na vida cotidiana formal 

ou informal. Por ser psicológico e humano, o homem não se adapta facilmente ao ambiente 

austero de caráter, isento da fraternidade. 

A tecnologia também faz parte da diversidade do saber, mas não se constitui o todo na 

engenharia de sua grandiosidade. As novas tecnologias (o computador, a Internet, a 

videoconferência, etc) são indispensáveis no fazer e no saber docente, porém estas 

ferramentas não isentam o mestre do seu principal papel de educador neste século globalizado 

e robótico. Na visão de Morin (2004c, p. 478), 

 
essa tomada de consciência implica também um grande esforço de formação 
e de educação. Trata-se de formar o público para a utilização e para a 
aquisição dos conhecimentos necessários para sobreviver na era da 
cibersociedade. Caso contrário, aparecerão os ciberiletrados, sem acesso às 
NTIC (Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação) ou então 
incapazes de aproveitá-las de maneira desejável. Mas a formação técnica 
não é suficiente. Também é preciso uma formação para as novas 
responsabilidades cidadãs que os novos usos e as novas potencialidades 
técnicas acarretam. 
 

O professor deverá se apoiar na diversidade de instrumentos e recursos tecnológicos 

para facilitar o processo de ensinar e de aprender, sabendo que tanto para o docente como para 

o discente, o mais importante é sua formação para a cidadania com base nos valores morais e 

éticos que aportam neste novo século. É bem verdade que sem amor ninguém perdura na vida, 

e é certo que a educação sem afeto se caracteriza em troca do saber ou educação bancária em 

busca dos ideais próprios. 

Enfatizando o processo de afetividade e de amorosidade, desde Platão observa-se que 

“para ensinar é preciso Eros. Eros é uma palavra grega que significa prazer, amor, paixão. 
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Para comunicar não adianta cortar o saber em fatias, é preciso gostar do que se faz e gostar das 

pessoas que estão diante de você”. (MORIN, 2004a, p. 54). Como seres pensantes e racionais, 

os seres humanos precisam do saber desde o nascimento. Esta condição básica esclarece o 

vínculo inato que o homem apresenta ao se deparar com a dependência da sua presença com 

outros no mundo, como também, em manter relações sociais com as várias formas do saber 

empírico e/ou epistemológico. 

O ser humano requer saber e, este, requer igualdade, fraternidade, cidadania, amor e 

valorização do outro. A despeito desta concepção, o mundo globalizado está imerso em 

valores e atitudes que são diferentes do plano complexo, da afetividade e da educação ideal. O 

imediatismo da informação favorece muito o acúmulo de conhecimento da atualidade, mas a 

qualidade dessas informações veiculadas deixa sequelas cientificamente provadas nos 

receptores expostos e sem escrúpulos. 

Nenhum ser animal racional ou irracional tem sua existência baseada no isolamento 

dos fatos com os outros. Ao contrário, é na convivência com o outro que se perpetuam as 

etnias e as raças. Compreendemos que a afetividade é o fator essencial no trato da qualidade e 

da quantidade pertinentes à complexidade do cosmo complexo e da biosfera. Portanto, todo 

ser sujeito deste cosmo se relaciona com o outro naquilo que precisa para manter-se como 

individuo histórico e cultural. Concordamos que este ser não é meramente um suporte da vida. 

Ele faz história, se constitui como sujeito, transforma e é transformado. 

No aspecto de ver e perceber o mundo, há uma distinção entre quem está no mundo e 

permanece transformador e o que, passivamente, se encontra como objeto de dominação. Para 

Morin (2006b, p. 47-48), 

 
finalmente, podemos dar um sentido epistêmico a nossa concepção aberta da 
relação sujeito-objeto. Esta nos indica que o objeto deve ser concebido em 
seu ecossistema e mais amplamente num mundo aberto (que o 
conhecimento não pode preencher) e num metassistema, uma teoria a 
elaborar onde sujeito e objeto poderiam integrar-se um ao outro. [...] A 
noção de sujeito só toma sentido num ecossistema (natural, social, familiar, 
etc.) e deve ser integrada num metassistema. 
 

Por conseguinte, a complexidade do sistema acontece na concepção de ambos - 

sujeito-objeto - e eles são fortemente ligados no seu papel tanto social como ecológico, 

existentes como estruturas de formação do metassistema que envolvem cada indivíduo social 

no cosmo da existência. A cultura do saber complexo, necessária para a educação do futuro, 
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está entrelaçada no acúmulo do conhecimento, como também no elo que este tem da realidade 

e de esclarecer que, absolutamente, nada está isolado e solto. É este tipo de conhecimento – 

complexo, entrelaçado, junto, relacionado, inter, multi e transdisciplinar - que deve ser 

promovido como a maneira certa de pensar. 

Pensar certo é agir com coerência e com o verdadeiro sentido do conhecimento, de 

forma que ele possa ser apreendido, ensinado e divulgado como forma ideal de liberdade e 

igualdade social. A consciência liberta da alienação e o grito solto são os saberes essenciais, 

que ecoam da alma daqueles que têm direitos e deveres como cidadãos democráticos, neste 

século. O ser democrático tem concepção e prática firmadas na esperança que os desejos e os 

sonhos sejam atendidos, pois esta atitude de estímulo social se encontra arraigada e 

indissociável pela certeza da constituição destes importantes elementos. 

O conhecimento complexo está presente em casa, na escola, na rua ou na universidade. 

Ele é tanto empírico quanto epistemológico e se instala na ideologia humanística, visto que a 

fraternidade está no indivíduo - ser civilizado e humano. O saber complexo está na pátria e na 

forma como seus amantes a adoram, se percebe na religião ou religiosidade de cada ente. Em 

contrapartida, a compreensão do conhecimento complexo não poderá abrigar as inversões de 

valores de cada cultura e a moral de cada ser cidadão. 

Na universidade, percebemos a comunicação verticalizada de alguns que se 

autotitulam detentores da verdade e do conhecimento. Nos quartéis, as forças armadas 

impõem a crueldade das injustas penas e nas escolas observamos o “ensino bancário”. Todas 

estas formas de pensar e de agir, quer estejam nas universidades, nos quartéis ou nas escolas 

não condizem com as ideias de Morin no que diz respeito ao amor à pátria, posto que o autor 

ressalta que 

 
a consciência e o sentimento de pertencermos a terra e de nossa identidade 
terrena são vitais atualmente. A progressão e o irraizamento desta 
consciência de pertencer a nossa pátria terrena é que permitirão o 
desenvolvimento, por múltiplos canais e em diversas regiões do globo, de 
um sentimento de religação e intersolidariedade, imprescindível para 
civilizar as relações humanas (ONGs, Sobrevivência Internacional, Anistia 
Internacional, Greenpeace etc. são os pioneiros da cidadania terrena). Serão 
a alma e o coração da segunda globalização, produto antagônico da primeira, 
que permitirão humanizar essa globalização. (MORIN, 2006a, p. 73). 
 

Em face desta exposição, compreendemos que o saber complexo integrado se encontra 

no sentimento patriótico de cada nativo, e na maneira ligada à terra de suas posses como a 
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religação da religião de seus ancestrais. Assim, a condição humana requer saberes, e as 

diversas formas desses saberes se apresentam na cultura herdada de cada indivíduo, visto que 

este indivíduo representa um ser cultural, patriótico, religioso, empírico e epistemológico. 

Tudo isso o faz sujeito formador do conhecimento complexo. Este indivíduo está 

envolvido numa diversidade de saberes que transformam seu estilo de vida e sua adaptação ao 

meio, conforme a intensidade dos fenômenos por ele observados. Este ser social complexo 

está imerso, desde seu nascimento, em correntes variadas de saber, e alguns saberes são 

destacados como local e global, mas interligados na existência de cada elemento da vida 

terrestre. 

A inserção social não está isenta de seletividade dos seus componentes na lei natural. 

A complexidade da imersão do homem no seu meio acontece como uma forma de ele se 

conhecer e conhecer seu exterior, ou seja, as questões que o ligam aos fatos de sua realidade 

são essenciais para ele se desenvolver como parte constitutiva do meio. Todo ente racional 

que se encontra envolto, além de psicológico, fisiológico, é também sociológico, 

antropológico e global. Daí, o valor da consciência aberta e esclarecida, pois sua permanência 

é limitada aos fatores locais e globais. 

O todo só existe na presença das partes, na percepção de que o saber local se integra às 

realidades dos fatos, e o conhecimento global permanece como saber necessário ao indivíduo 

introspectivo e globalizado. A relação desses fatos reflete o vínculo estrutural do 

conhecimento epistemológico e a subjetividade dos saberes integrados no meio cultural. O 

pensamento complexo se preocupa em 

 
procurar sempre as relações e inter – retro - ações entre cada fenômeno e seu 
contexto, as relações de reciprocidade todo/partes: como uma modificação 
local repercute sobre o todo e como uma modificação do todo repercute 
sobre as partes. Trata-se, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro 
do diverso, o diverso dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a 
unidade humana em meio às diversidades individuais e culturais, às 
diversidades individuais e culturais em meio à unidade humana. (MORIN, 
2006a, p. 25). 
 

Somos uno e diverso, pois como sujeitos do conhecimento complexo integramos as 

partes no todo, e como seres inteligentes apreendemos cada objeto de formação humana ou 

tecnológica com os outros, vivenciando as experiências como docente-discente em construir, 
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formar e reformar, com o prisma da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade nos saberes 

necessários à educação do futuro. 

O alvo primordial de nosso estudo é o professor universitário, por isso acreditamos que 

as ações movedoras e as transformações sociais nas quais este profissional está inserido, 

devem ter como suporte teórico-metodológico “os sete saberes necessários à educação do 

futuro” (Morin, 2001). Estes saberes compõem a interdisciplinaridade entre o saber específico 

e o saber pedagógico do fazer e do saber-fazer do professor, em especial o professor 

universitário, pois é esse professor que forma os cidadãos - os sujeitos e os atores de uma 

sociedade. 

“Os sete saberes necessários à educação do futuro” compõem a essência da 

interdisciplinaridade da docência, tecendo ideias, conhecimentos, saberes e fazeres do ato de 

ensinar e do de aprender. Ninguém é isento do erro e da ilusão destacados na pseudocerteza 

do conhecimento formado e divulgado por si. Nos seus ensaios, Morin deixa claro que a 

educação do futuro deve adentrar no mundo real da ilusão e do erro como forma consciente da 

existência em todo ser dialógico (docente-discente). Esta forma de reconhecimento 

epistemológico se completa na ação movedora do mestre de mostrar ao aprendiz que as 

verdades estabelecidas ou criadas por meios experimentais da vida são captadas pelos 

sentidos. 

A ação transformadora possibilita o erro e ilusão, e Morin ratifica, na teoria da 

complexidade, que em meio à construção cognitiva do conhecimento todos se encontram 

inclusos nesse risco. Nessa compreensão, 

 
todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do 
futuro deve enfrentar o problema de dupla face do erro e da ilusão. O maior 
erro seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria subestimar o 
problema da ilusão. O reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais 
difícil, porque o erro e a ilusão não se reconhecem, em absoluto como tais. 
(MORIN, 2001, p. 19). 
 

A ilusão e o erro são partes do todo, isto é, do sistema cognitivo complexo e, como 

partes constitutivas, estão de fato presentes nas experiências vivenciadas no meio acadêmico, 

no processo dialógico e no respeito à construção do conhecimento em não isentar ao ensino o 

pensar, filosoficamente. Sendo assim, a ilusão e o erro são partes fundamentais na educação 

do futuro. 
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Precisamos abandonar a maneira arcaica como fomos formados, compartimentada em 

tudo desde a matemática (álgebra, aritmética e geometria), até a gramática (morfologia, 

sintaxe e semântica). Esta aprendizagem faz parte do passado obscuro e, na iminência da 

revolução da educação, é essencial o estudo da teoria da complexidade, que compreende que o 

pensar correto, na perspectiva de que tudo se relaciona na pluralidade desde sua existência 

como objeto ou sujeito, até seu desenvolvimento e evolução multiforme. Nesse âmbito, a ideia 

do pensamento complexo entende que “o conhecimento das informações ou dos dados 

isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que 

adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o 

texto necessita do contexto no qual se enuncia”. (MORIN, 2001, p. 36). 

Todo conhecimento é envolvido na práxis e seu sentido é fundamentado na teoria e 

expresso no contexto como parte integrante e indissociável do ser racional. Pensar certo não é 

pensar compartimentado, nem fragmentar o conhecimento. Qualquer ser vivente tem condição 

de conhecer, pelos sentidos, no seu meio, o universo da sua presença. Sua parte no 

ecossistema é fundamental para manter o equilíbrio, quer nas relações com os outros como no 

ambiente instintivo ou educativo em que se encontra socialmente vinculado quer no que tange 

ao ser pensante - o homem. Para Morin (2001), ensinar a condição humana antes de qualquer 

outra coisa seria situar este humano no seu meio, isto é, no seu mundo. 

Esta relação intrínseca no meio que caracteriza o ser humano indissociável e 

inseparável da terra, o responsabiliza pelos atos de prevenção do meio e até mesmo de sua 

prole, e o denomina como mantenedor da herança genética dos ancestrais e conservador das 

tradições de seus entes. A separação do homem no ou do meio o compararia ao óleo 

misturado à água que é definitivamente impossível pela própria natureza. Sendo o homem 

vinculado ao meio, seria impensável separá-lo da sua constituição como tal. 

Na abrangência de ensinar a condição humana, o professor universitário de formação 

multidisciplinar e visão globalizada deve ensinar a condição de existência humana no mundo, 

bem como sua condição no mundo humano. Morin (2001, p. 63) nos obriga a pensar, quando 

ele questiona sobre a identidade terrena: “como os cidadãos do novo milênio poderiam refletir 

sobre seus próprios problemas e aqueles do seu tempo? É preciso que compreendam tanto a 

condição humana no mundo como a condição do mundo humano, que, ao longo da história 

moderna, se tornou condição da era planetária”. 
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Em consonância com o mencionado, toda condição apreendida no meio, pelo mestre, 

deve ser passada como pensamento ideológico complexo e construído, junto ao discente, 

como forma de pensar democrática e fraternalmente, haja vista que todo ser dialógico é 

democrático, mas afetivo, fraterno e reacionário. Ético, mas racional. Ele é a forma complexa 

racional em pensar, mas também sensibilizado em agir diante do reconhecimento das 

fragilidades. Faz parte do cosmo como ser reflexivo e, também, construtor do mundo 

moderno. Constitui-se como história e nela vive o presente, construindo-a. 

Na realidade imersa, todo ser humano é produto das possibilidades e das incertezas 

referentes às questões que constitui o meio. No tocante a sua situação nômade ou sedentária, 

ele ainda busca respostas de onde veio, quem é e para onde vai. Morin (2001, p. 86) explica 

que “o conhecimento é, pois, uma aventura incerta que comporta em si mesma, 

permanentemente, o risco de ilusão e de erro”. O fim do século XX proporcionou uma 

compreensão das incertezas da história humana, com o surgimento do novo que não pôde ser 

previsto, e se tivesse sido previsto, não seria o novo. Nos inúmeros acontecimentos tivemos 

inovações, criações, mas também, tivemos destruições de ideias, de impérios e de civilizações. 

A educação superior do século XXI está carente do ensinar a aprender, do aprender a 

ensinar, para depois ensinar a ensinar. Estas visões só existem, porque, epistemologicamente, 

estamos todos abertos ao mundo complexo. Aprender a compreender acontece antes do 

aprender a aprender e do aprender a ensinar. Estas três formas de aprender confirmam uma 

formação ética e democrática. Então, se compreendemos, aprendemos e apreendemos o 

necessário para nossas pesquisas, mas se a compreensão dos fatos for obstruída, não 

saberemos ensinar e nem aprender a apreender. 

Aprender é particular a quem é racional, porém, educar é a arte de aprender na 

finalidade de refletir todo conhecimento útil. No olhar do educador para a compreensão, o 

docente do ensino superior não deverá colocar o conhecimento numa redoma, todavia, sua 

obrigação é promover o pensar certo através da construção do conhecimento, informando, 

formando e transformando todos – docentes e discentes. Ensinar a compreensão é uma das 

tarefas dos docentes do ensino superior neste novo século e, sendo assim, 

 
a compreensão não pode ser quantificada. Educar para compreender a 
matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa; educar para a 
compreensão humana é outra. Nela encontra-se a missão propriamente 
espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as pessoas como 
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condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade. 
(MORIN, 2001, p. 93). 
 

Este ensino da compreensão deve ainda ser analisado considerando-se dois aspectos: o 

planetário e o individual. A relação social, política e econômica é prova do envolvimento das 

diversidades na qual todos se encontram. Apesar de termos ideologias diferentes uns dos 

outros, somos semelhantes e diferentes, ao mesmo tempo em que existimos e vivemos numa 

relação democrática. Os sentimentos que temos pela pátria mãe, e as questões antropológicas 

e psicológicas se assemelham pela estrutura que fomos formados, pois o pensamento 

complexo promove a democracia, a despeito das divergências de opiniões constituídas nas 

sociedades heterogêneas e subgrupos ideológicos formados. Compreendemos, portanto, que o 

processo democrático perpassa pelas ideias da complexidade no momento em que 

 
a democracia é um sistema complexo de organização e de civilização 
políticas que nutre e se nutre da autonomia de espírito dos indivíduos, da sua 
liberdade de opinião e de expressão, do seu civismo. [...] A democracia 
constitui, portanto um sistema político complexo, no sentido de que vive de 
pluralidades, concorrências e antagonismos, permanecendo como 
comunidade. (MORIN, 2001, p. 108). 
 

A teoria da complexidade de Edgar Morin, coerente e notória no mundo moderno 

globalizado, no qual vivemos como sujeitos autores e atores, engloba o todo e suas partes, 

evidenciando o entretenimento do diálogo democrático, moderno e renovador da educação. 

Esta teoria constitui-se também como grande desafio de conscientização acadêmica, visto que 

no bojo de sua proposta encontramos a sedimentação do conhecimento. O pensamento 

complexo é a teoria que faltava à prática educativa do século XXI, mas, a despeito disso, 

estamos apenas no início da criação da nova consciência educativa complexa, pois sabe-se 

que, para reformar o conhecimento, precisamos antes reformar a maneira de pensar. 

Nesta teoria, o sentimento cívico é renovado, a afetividade valorizada como parte do 

diálogo, o pensamento é organizado sem priorizar a compartimentação e fragmentação dele. O 

conhecimento e o saber complexo são tecidos todos juntos, e sua diversidade multicultural 

retrata-se na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade e na multiforme e complexa 

maneira que se evolui socialmente. 

Quem sabe e conhece, apreende o que vê e aprende ao ensinar o que especula, 

analiticamente. Porém, precisa manter a consciência flexível humana da mudança de saber e 

não esquecer que, na diversidade do seu envolvimento com qualquer título de conhecimento, 
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exige-se disciplina e caráter de formador do saber epistemológico, que o responsabiliza como 

formador de opinião na ação movedora social que se encontra incluso. 

O conhecimento complexo é um conhecimento vivo que move a sociedade para 

reformar o pensamento. Ao reformar o pensamento, reformam-se as atitudes do educador, em 

especial, as do educador que forma educadores - os professores universitários. Nessa busca de 

reformas, encontra-se também o discente como possibilidade de ele também se transformar e, 

a partir dessa transformação, transformar a sociedade democratizando cada parte dela, no 

cerne de suas estruturas complexas. Seguidamente, teremos cidadãos que poderão viver com 

liberdade, fraternidade e democracia. 

Todo conhecimento deve ser nutrido de esperança e de mudança. Assim, a utopia 

educativa se molda na complexidade social com a finalidade de trazer a reforma do 

pensamento, advindo assim a reforma do conhecimento. Nesse sentido, a prática educativa 

que remonta a evolução humana e perpassa os séculos como instrumento de evolução 

multiforme da civilização e desenvolvimento cultural, se caracteriza como prática e 

conhecimento libertador. Esta prática se diferencia de que não somos suporte dela como 

sujeito passivo, mas possibilitados à transformação da vida e do meio como todo indivíduo 

racional, através do conhecimento complexo dialógico, sobretudo humano e ideológico. 

Logo, tratar do conceito “saber” não é fácil, mas sua apresentação é vital e 

indispensável na consciência global de todos os segmentos. No momento em que as 

universidades tentam, em suas retóricas, aplicar a práxis desse saber, percebe-se a exigência 

da necessidade de todos estarem concentrados na ação do agir correto e comprometidos no 

agir do pensamento complexo. Teremos, desta forma, a transformação da educação, desde sua 

tomada de consciência até a aplicação do plano ideal do desenvolvimento humanitário. 

Morin, teórico do pensamento complexo, tece em seus ensaios uma crítica contra os 

dominadores das verdades e disponibiliza uma teoria consistente no que tange ao saber 

complexo. A educação do futuro exige um esforço transdisciplinar que seja capaz de rejuntar 

as ciências e as humanidades de forma a romper a oposição entre natureza e cultura. Ao 

mesmo tempo, nos questionamos como conhecer o ser humano – indivíduo que se inclui e se 

exclui – quando usamos lentes inadequadas, quando usamos lentes sem olhar pelos vários 

focos. 
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A importância do pensamento complexo e suas diferentes aplicações no ensino 

superior perpassam pela prática docente. No século XXI, na era das comunicações, é 

inaceitável ações educativas que não estejam engajadas no ato da renovação, da reforma do 

pensamento, em especial, o pensamento complexo, segundo Morin (2006b). A 

transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade se encontram presentes 

e exigem competências inovadoras tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Para tanto, 

é imperativo que os professores das Instituições de Ensino Superior reconheçam a 

grandiosidade do conhecimento complexo, para que o ensino universitário não fique às 

margens do desenvolvimento global e tecnológico. 

Ensinar a “condição humana” seria ensinar a construir sujeitos autônomos, ensinar a 

pensar e ensinar a criar, tudo isto seria pelo viés da formação docente. O ensino da condição 

humana deve convergir para as ciências naturais, as ciências humanas, a cultura das 

humanidades e a filosofia. Esses sujeitos pensantes seriam formados com “eus” competentes 

no que concerne ao falar e ao agir sobre o mundo e sobre as coisas. 

A condição humana perpassa pelos três mundos: o objetivo, o subjetivo e o social. Sob 

tal conceito, só compreendemos a formação e a profissionalização docente quando se inclui a 

perspectiva filosófica como eixo dessa compreensão. A tríade destes mundos nos leva à 

incerteza, à complexidade e à condição humana, compreendida na teoria da complexidade de 

Morin. Para este autor, 

 
o estudo da condição humana não depende apenas do ponto de vista das 
ciências humanas. Não depende apenas da reflexão filosófica e das 
descrições literárias. Depende também das ciências naturais renovadas e 
reunidas, que são: a Cosmologia, as ciências da Terra e a Ecologia. 
O que essas ciências fazem é apresentar um tipo de conhecimento que 
organiza um saber anteriormente disperso e compartimentado. Ressuscitam 
o mundo, a Terra, a natureza – noções que nunca deixaram de provocar o 
questionamento e a reflexão na história de nossa cultura – e, de uma nova 
maneira, despertam questões fundamentais: o que é o mundo, o que é a 
nossa Terra, de onde viemos? Elas nos permitem inserir e situar a condição 
humana no cosmo, na Terra, na vida. (MORIN, 2006a, p. 35). 
 

Visualizando estes três mundos da teoria da complexidade de Morin, entendemos que 

o processo da formação da condição humana está sempre em aberto, em construção e 

desconstrução, a partir da significação e da busca do sujeito pela sua própria condição 

humana, abrangendo o transcendental, e é isto que move o ser humano. 
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Cabe então ao professor universitário problematizar e religar as questões relativas a 

estes mundos, incluindo o ser humano em todos os seus aspectos (sociológico, biológico, 

psicológico e antropológico), buscando a compreensão do todo e das partes. O ensino da 

condição humana permeia nossa identidade de ser humano e o “conhecimento da condição 

humana, enquanto tal, implica numa extraordinária unidade genética, anatômica e cerebral, 

que permite a diversidade dos indivíduos, das personalidades, das psicologias e das culturas”. 

(MORIN, 2007a, p. 90). 

Teorizamos que se faz urgente o ensino da condição humana, uma vez que não se 

ensina a identidade humana. A religação dos saberes, das disciplinas e a consciência dos 

educadores promoverão este novo conhecimento com o objetivo de integrar tudo a todos. Isto 

será possível quando houver a transformação da “cabeça cheia” (educação enciclopédica e 

conteúdista, fragmentação dos saberes) pela “cabeça bem-feita”, que compreende cinco 

finalidades educativas inter-relacionadas: “organizar o conhecimento, o ensino da condição 

humana, a aprendizagem do viver, a aprendizagem da incerteza e a educação cidadã”. 

(MORIN, 2006a, p. 103). 

 
 
04 – OS SABERES NECESSÁRIOS AO DOCENTE UNIVERSITÁRIO 
 
 

Vários são os autores que discutem os saberes necessários à formação docente, mas 

nossa base teórica será a partir da análise de Tardif (1999, 2000, 2002, 2007, 2008). Os 

saberes necessários à formação docente “são os saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais (incluindo os das ciências da educação e da pedagogia) e experienciais” 

(TARDIF, 2002, p. 33). Para Pimenta e Anastasiou (2005), o saber ensinar perpassa pelos 

saberes que compreendem os saberes dos conhecimentos específicos, os saberes da 

experiência, os saberes pedagógicos e os saberes didáticos. Nosso estudo não abrange os 

quatro saberes apresentados pelos autores. Nossa investigação se fundamenta nos saberes 

pedagógicos e didáticos (na visão de Pimenta e Anastasiou) e nos saberes profissionais (no 

olhar de Tardif). 

É importante resgatar a origem dos estudos sobre os saberes docentes que, segundo 

Tardif (2002, p. 227), encontra-se “na literatura produzida nas ciências da educação norte-

americanas e anglo-saxônicas nas duas últimas décadas. [...] na Europa desde o início da 
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década de 1990, e em vários países latino-americanos, especialmente no Brasil”. Ainda no 

pensar de Tardif (2002), os saberes docentes são plurais, temporais e heterogêneos, levando 

em consideração que os docentes os adquirem através do tempo, com suas experiências 

escolares e docentes, e estes mesmos saberes advêm de fontes bem diversas, determinando, 

assim, os conhecimentos e as competências integradas ao longo de sua docência. 

Mas afinal, o que é um saber? Segundo Aurélio Buarque de Holanda (1986), o termo 

"saber" vem do latim "sapere" e significa "ter gosto". A definição do termo continua: “ter 

conhecimento, ciência, informação; ter conhecimentos técnicos e especiais relativos a; estar 

convencido, ter a certeza de; ser instruído em, conhecer; ter meios, capacidade para”. Houaiss 

(2000) acrescenta que saber é: a) soma de conhecimentos adquiridos, sabedoria, cultura, 

erudição; b) capacidade resultante da experiência prática; c) prudência e sensatez ao agir, 

experiência. 

Dentro do contexto da formação de professores, adotaremos, como em Tardif (2002), o 

conceito de saber como sendo o conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que a 

nossa sociedade julga suficientemente úteis ou importantes para inseri-los em processos de 

formação institucionalizados. O termo competência é utilizado como sendo a capacidade de 

mobilizar conhecimentos para resolver determinadas situações problemas. 

De acordo com Paulo Freire, segundo Tardif (2002), uma proposta de formação 

docente direcionada para a educação popular deve destacar os saberes necessários para que o 

professor desempenhe o papel de ator social, ou seja, o de portador de valores emancipadores 

em relação às diversas lógicas de poder, que estruturam tanto o espaço social quanto o espaço 

escolar. Esta educação visaria superar, em nosso país, a partilha dos bens materiais e culturais 

que impedem a maioria da nossa população de realizar plenamente a sua potencialidade, seja 

como indivíduo seja como participante de um grupo social. 

Compreendemos que os saberes docentes perpassam pelo conhecimento e pelos 

objetos epistemológicos do trabalho docente, isto é o conhecimento profissional do professor. 

Dessa forma, concebemos o conceito de saber no seu sentindo amplo que “engloba os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que 

muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. (TARDIF, 2002, p. 255). 

Acreditamos que os saberes profissionais são diferentes dos saberes adquiridos nos 

conhecimentos na formação universitária, visto que de acordo com Tardif (2002, p. 256) “os 
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saberes profissionais são saberes trabalhados, saberes laborados, incorporados no processo de 

trabalho docente” e que assim são construídos e utilizados em relação às várias situações de 

trabalho, no nosso caso, o trabalho docente, isto é, a prática pedagógica. Os saberes docentes 

do professor universitário devem estar relacionados a uma formação pedagógica universitária, 

temática pouco discutida neste âmbito de ensino. Esta formação proporciona uma experiência 

concreta entre o ensino e a pesquisa e, consequentemente, entre os professores, os formadores 

e os pesquisadores. 

O professor universitário, como qualquer outro profissional, além do curso de 

graduação, necessita investir no seu aperfeiçoamento, na sua qualificação e atualização, 

transformando sua prática educativa em pesquisa-ação, de forma que ele possa estar sempre 

voltado para os porquês do seu fazer e das ações e reações de seu alunado, como também se 

adaptar às novas demandas sociais. 

Parafraseando Tardif, Libâneo (2000, p. 16) enaltece que a formação docente é um 

processo no qual perpassam os "saberes específicos", que são os conteúdos das disciplinas; os 

"saberes pedagógicos", que são os conteúdos das ciências da educação; os "saberes da ação 

pedagógica", que são os conteúdos próprios da prática docente, como a didática, o ensino, as 

técnicas de ensino, a relação professor/aluno; e "os saberes de experiência", que são os 

conteúdos do cotidiano, as atitudes e os valores tanto do professor quanto do aluno. 

Para Tardif (2002, p. 287), a formação profissional docente pressupõe um modelo 

contínuo, no qual o professor transcorre por quatro fases ao longo de sua formação docente: 

“começa antes da universidade, durante a formação escolar anterior, transforma-se na 

formação universitária inicial, valida-se no momento do ingresso na profissão, nos primeiros 

anos de carreira e prossegue durante uma parcela substancial da vida profissional”. 

Em se tratando do professor universitário, observa-se que existe um paradoxo vivido 

por este profissional. Ele é selecionado em um concurso público através da comprovação do 

domínio do conhecimento em uma área especializada. Após seu ingresso na IES, este 

profissional se depara com uma profissão que exige uma carreira universitária, um 

desempenho na docência e várias atividades acadêmicas para as quais, na maioria das vezes, 

este profissional não está preparado. Para ele, a carreira docente, isto é, ser professor 

universitário apresenta uma situação que por um lado, o obriga a ter um conhecimento acerca 

das especificidades do trabalho docente e, por outro, este profissional se apercebe 
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desvalorizado pelo desconhecimento do pedagógico e das ideias presentes no âmbito de seu 

trabalho. 

Os diferentes estudos do campo educacional argumentam que a docência implica 

conhecimento pedagógico, o qual envolve concepções e a organização da relação dos sujeitos 

do ensino e da aprendizagem – os professores e seus alunos – em relações com demandas 

sociais, políticas e ideológicas. 

Histórica e preferencialmente, após a LDB nº 9.495/96 a formação do professor 

universitário tem sido atribuída à pós-graduação através da disciplina Metodologia do Ensino 

Superior nos cursos de especialização, mestrado e doutorado. No entanto, a exigência da 

formação do professor universitário não tem sido suficiente nem para responder às demandas 

de formação nem para instaurar uma discussão sobre o trabalho pedagógico no interior das 

universidades, de forma que desponte e proporcione uma visão sobre o ser e o fazer da 

pedagogia universitária. 

Compreendemos, então, que a valorização e a percepção do ato pedagógico não devem 

ser objeto de uma única disciplina, esquecendo, assim, a instauração de uma cultura 

pedagógica universitária no seio da instituição por meio dos diferentes projetos políticos 

pedagógicos dos vários cursos existentes. 

A noção dos saberes e do conhecimento é fragmentada, diversificada, multiplicada em 

inúmeras outras noções proporcionando novos conhecimentos, novos saberes, novas 

informações, novas percepções. Entende-se, assim, que o conhecimento comporta: “a) uma 

competência (aptidão para produzir conhecimentos); b) uma atividade cognitiva (cognição), 

realizando-se em função da competência; c) um saber (resultante dessas 

atividades)”.(MORIN, 1999, p. 18). Nesse conceito, a disjunção desses saberes e 

conhecimentos afetam tanto o homem como seu meio, de forma que a proliferação dos 

saberes e sua rapidez no mundo contemporâneo tornam-se uma “Torre de Babel que nos 

domina mais do que a dominamos”. (MORIN, 1999, p. 20). 

Eis um dos grandes problemas do professor universitário – saber o saber, ter a 

consciência de que este saber é relativo e incerto e que o conhecimento do conhecimento não 

escapa desta relatividade e desta incerteza. Na visão de Morin (1999, p. 36), percebe-se que o 

“conhecimento do conhecimento alimenta-se, principalmente, dos conhecimentos científicos e 

dedica-lhes uma atenção privilegiada, pois são os únicos que sabem resistir à prova da 
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verificação ↔refutação, fornecendo assim dados relativamente seguros para o conhecimento 

do conhecimento”. 

Sublinhamos, portanto, que a teoria da complexidade objetiva um modelo para a 

construção dos saberes dos docentes das IES. Admitimos que, precisamos conhecer quais são 

os saberes que entremeiam o cotidiano desses professores e compreender a teoria da 

complexidade no seu fazer pedagógico considerando “os pilares da certeza” à luz do processo 

pedagógico. Estas reflexões nos levariam a identificar a especificidade da formação docente 

que passa pela formação humana (eixo do nosso trabalho). Estamos formando docentes e 

profissionais que condizem com a formação humana desta sociedade globalizada e 

tecnológica? A concepção de vida do ser humano do século XXI está em consonância com a 

formação dos docentes que aprendem e ensinam a condição humana de mundo? Como ensinar 

e aprender esta formação humana sem perpassar pelos saberes múltiplos e sua complexidade? 

A aprendizagem ou o aprender é um processo dialógico (inato/adquirido, 

inato/adquirido/construído), no qual 

 
não é somente adquirir um savoir-faire, mas também saber como fazer para 
adquirir saber; pode ser a aquisição de informações; pode ser a descoberta 
de qualidades ou propriedades inerentes a coisas ou seres; pode ser a 
descoberta de uma relação entre dois acontecimentos ou, ainda a descoberta 
da ausência de ligação entre eles. (MORIN, 1999, p. 68). 
 

O processo de ensinagem é um processo complexo e pode sofrer modificações 

dependendo dos agentes envolvidos e de muitos outros fatores. É um processo de inter-

relacionamento entre professor e aluno, de maneira que as duas partes fiquem satisfeitas. 

Nessa dialogicidade do aprender e do ensinar compreendemos que a tarefa do professor, 

mesmo o do ensino superior, exige compromisso e engajamento em favor da superação das 

injustiças sociais pela via da prática educativa que impõe o docente a almejar transformações 

educacionais e sociais. Neste caso, além do compromisso e engajamento, o docente do ensino 

superior precisa “dos saberes disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das 

ciências da educação e da pedagogia) e experienciais”. (TARDIF, 2002, p. 33). 

No traçado da pesquisa “a formação de professores universitários em programas de 

pós-graduação em educação na perspectiva dos egressos” de Soares (2009, p. 10-11), o 

profissional docente ao procurar uma pós-graduação (mestrado e/ou doutorado) tem como 

principal motivação “ampliar as chances de ingresso na educação superior ou de ascender de 
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nível no quadro das IES em que atuam... [...] e a motivação de aquisição de saberes e 

competências específicos da docência universitária aparece em segundo lugar”. Esta autora 

apresenta, ainda, que na visão dos entrevistados a formação para a pesquisa foi o 

conhecimento mais relevante discutido no momento do curso. 

Atualmente, as novas configurações do tempo moderno exigem respostas e posturas 

por parte dos docentes, em especial os universitários, de forma que o trabalho pedagógico, isto 

é, o ensinar e o aprender se incorporem no fazer e no saber da profissão docente. A temática 

do “saber” é por vezes esquecida no âmbito das instituições educacionais, porém se faz 

necessário demonstrar que a mesma temática caminha por uma diversidade de formas e de 

lugares. Assim, o conhecimento – o saber - é um dos dilemas da profissão docente e diz 

respeito a sua formação. Eventualmente, os docentes não se sentem reconhecidos pelo seu 

saber e a sociedade não compreende que a profissão docente é a mais complexa das atividades 

profissionais. 

A complexidade do ensinar esboça três dimensões: a) o trabalho docente depende da 

“colaboração” do aluno; b) se caracteriza pela visão emocional; c) deve contentar todos os 

clientes (alunos e famílias). No entender de Nóvoa (2008) os programas de formação docente 

devem desenvolver os seguintes saberes: a) saber relacionar e saber relacionar-se; b) saber 

organizar e saber organizar-se; c) saber analisar e saber analisar-se. Estes saberes marcam 

os debates sobre os professores e sua formação, sendo assim, 

 
é por isso que insistimos na necessidade de ligar de outra forma os docentes 
às “comunidades”, de recriar uma concepção mais estruturada do trabalho 
escolar e da sua organização, e enfim de estabelecer novas relações dos 
docentes com as diferentes formas de conhecimento. (NÓVOA, 2008, p. 
233) 
 

A discussão sobre a importância de saber analisar e de saber analisar-se compreende 

que o saber tem uma dimensão teórica, mas tem também uma dimensão empírica que não é 

somente produzida pela experiência. Compreendemos que o docente universitário deve 

possuir “um conjunto de saberes, de competências e atitudes, mais (e esse mais é essencial) a 

sua mobilização numa ação educativa determinada”. (NOVOA, 2008, p. 231). 

Tudo nos leva a crer que a construção do conhecimento profissional do docente do 

ensino superior é composta por um conjunto de saberes teóricos e experienciais que não 

podem ser confundidos com um somatório de conceitos e técnicas científicas. Este conjunto 



 100 

de saberes é construído a partir da integração entre a formação geral e a formação específica. 

Estes saberes são necessários para que o docente possa desempenhar uma atitude crítica e 

participativa na sociedade atual. 
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IV – JUSTIFICANDO O CAMINHO METODOLÓGICO 
 
 

A construção de nosso referencial teórico-metodológico foi elaborada de forma 

coerente com nossa visão de homem, de mundo, de educação e de sociedade. Logo, esta 

proposta foi capaz de nos fornecer os instrumentos e os dados que responderam aos 

questionamentos sobre os saberes pedagógicos dos professores do ensino superior, em 

especial os docentes do Curso de Matemática do CCEN da UFPB. A linha epistemológica que 

guiou nossas reflexões e o modelo teórico (a teoria da pós-modernidade e a teoria da 

complexidade) proporcionaram um percurso para uma compreensão dos conceitos estudados 

ao longo de nosso estudo. 

Nossa pesquisa é considerada uma pesquisa social, uma vez que é essencial ao nosso 

trabalho ter como principal objetivo o desenvolvimento do ser humano e a busca da aquisição 

do conhecimento. Nas pesquisas sociais “o pesquisador está, apenas, interessado em descobrir 

a resposta para um problema específico ou descrever um fenômeno da melhor forma 

possível”. (RICHARDSON, 1999, p. 17). 

A postura teórica que adotamos parte do princípio que conhecer é dar sentido ao 

mundo, sendo o sentido uma construção social, um empreendimento coletivo, mais 

precisamente interativo, por meio do qual as pessoas, na dinâmica das relações sociais 

historicamente datadas, constroem os termos a partir dos quais compreendem as situações e os 

objetos à sua volta. A aquisição do conhecimento é o meio pelo qual cada pesquisador garante 

sua sobrevivência e seu bem-estar. A educação e o conhecimento são, neste caso, 

empreendimentos relevantes para a construção da formação dos profissionais que atuam como 

formadores de outros profissionais. É assim que pensamos a perspectiva da atividade docente. 

Sob esta ótica, a produção do conhecimento é considerada uma atividade sempre em 

construção, pois se considera o tempo e o espaço específico de uma dada realidade. A ciência 

e a história da humanidade estão sempre interligadas, segundo Pinto (1979, p. 115) “a ciência 

produzida pelo homem se por um lado é a revelação do mundo, por outro é a revelação do 

homem”. Então, a história da ciência, da produção do conhecimento é a história da 

humanidade, pois o cientista parte do princípio que ciência, método e razão são produtos do 

homem real e concreto que existe na coletividade social. Há, então, a ligação entre a ciência e 

a existência social do homem. 
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Com a construção social do conhecimento, tentamos identificar os processos pelos 

quais as pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o mundo em que vivem, incluindo 

elas próprias. Nesse sentido, o foco do estudo passa das estruturas sociais e mentais para a 

compreensão das ações e práticas educativas e sociais e, sobretudo, dos sistemas de 

significação que dão sentido ao mundo. A construção social do conhecimento configura-se a 

partir dos seguintes princípios básicos: a) nenhum objeto existe independente da nossa 

significação, pois o sujeito e o objeto são construções sociais; b) adotar esta postura implica 

em abdicar da epistemologia tradicional que difere interno-subjetivo-mente de externo-

objetivo-mundo. O conhecimento não é nem uma interiorização dos processos sociais nem a 

exteriorização dos processos psicodinâmicos. Neste caso, o conhecimento é algo que se 

constrói em coletividade. 

Em termos metodológicos, a construção do conhecimento não define métodos para 

traduzir como são os fatos. A concepção dos fatos, enquanto construções sociais, pressupõem 

que os métodos produzem, antes de tudo, versões sobre o mundo, dependendo do contexto de 

produção, do momento histórico, das relações sociais em que ocorre esta produção, da 

intencionalidade de quem produz e do grau de conformidade de quem recebe. Portanto, para 

compreendermos o modo como as ideias circulam na sociedade é necessário considerar as 

interfaces dos contextos, por meio das quais se dá a produção dos conhecimentos. O 

conhecimento científico ou a ciência, como se queira chamar, são formas e instrumentos 

construídos pelo homem com o objetivo de transformar, modificar a natureza humana e social. 

Na compreensão de Dutra (2000, p. 17), depreende-se que, 

 
o conhecimento é apenas uma palavra que empregamos para nos referirmos 
ao resultado de um processo de aprendizagem, assim como “aprendizagem” 
é apenas uma palavra que utilizamos para nos referirmos a determinadas 
ações realizadas pelo indivíduo quando ele tem seu comportamento 
modificado mediante um esquema ou programa previamente estabelecido. 
 

Logo, aprendemos com a experiência, aprendemos com a natureza ou com a vida. O 

conhecimento é compreendido, então, como um conjunto de crenças, hipóteses, teorias 

abstraídas a partir de nossa ação e de nossa atividade investigativa. A busca pelo 

conhecimento surge em face da necessidade do homem de explorar e compreender os fatos e 

os fenômenos, à sua maneira, e de não ser passivo diante de tudo isto. Como ser racional, o 
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homem procura uma forma de desvendar o mundo e, a partir daí, compreendê-lo, explicá-lo, 

modificá-lo e – por que não? - dominá-lo. 

O conhecimento para ser científico necessita de um método científico, isto quer dizer 

que a descoberta e a investigação do conhecimento devem seguir passos, rotinas e 

procedimentos, de forma que: 

 
para que haja ciência há necessidade de dois aspectos: um subjetivo, o que 
cria, o que projeta, o que constrói com a imaginação, a representação de seu 
mundo segundo as necessidades internas do pesquisador, e outro objetivo, o 
que serve de teste, de confronto. Há leis tanto num quanto noutro. O 
objetivo é conhecê-las. [...] Esses dois aspectos é que fundamentam o caráter 
inovador no espírito científico contemporâneo. (KOCHE, 1999, p. 78). 
 

Após este embasamento teórico sobre o conhecimento, partimos do pressuposto que os 

professores, na sua prática cotidiana, não são meros aplicadores de saberes produzidos fora de 

sua prática. O docente, em especial, o do ensino superior, “é um sujeito do conhecimento, um 

ator que desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes provenientes de sua 

própria ação”. (TARDIF, 2002, p. 235). Esta ideia se opõe ao modelo tradicionalista que 

compreende um saber produzido fora da prática. 

Diante do esclarecido, consideramos a subjetividade do professor como fonte de sua 

maneira de estar e agir na sua prática pedagógica e profissional. Suas concepções influenciam 

suas ações e seu trabalho no seu dia-a-dia, incluindo o seu fazer didático-pedagógico, ao 

mesmo tempo em que seu fazer é fonte de reforço ou geração de novas concepções e crenças, 

como também novos saberes pedagógicos. 

Caracterizamos uma pesquisa qualitativa conforme Trivinos (1987), Thiollent (1986) e 

Richardson (1999). As pesquisas qualitativas são multimetodológicas e utilizam vários 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Mazzotti (2001, p. 151) afirma que, 

 
(a) maior parte das pesquisas qualitativas se propõe a preencher lacunas no 
conhecimento, sendo poucas as que se originam no plano teórico, daí serem 
essas pesquisas freqüentemente definidas como descritivas ou exploratórias. 
Essas lacunas geralmente se referem à compreensão de processos que 
ocorrem em uma dada instituição, grupo ou comunidade. 
 

Na pesquisa qualitativa, as variáveis humanas são produtoras de enunciados que 

produzem sentidos dentro de condições de produção de cada contexto histórico, social e 

educativo. O investigador da abordagem qualitativa enxerga o mundo de forma que nada é 
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trivial, procurando sempre pistas que o levem a uma compreensão mais esclarecedora do seu 

objeto de estudo. De forma que, nada é um dado adquirido e nada deve escapar da sua 

investigação. Os investigadores qualitativos 

 
frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. 
Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas quando são 
observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser 
entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem, [...] se 
interessam mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 
produtos. [...] Não recolhem dados ou provas com objectivo de confirmar ou 
infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações são 
construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 
agrupando. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48-50). 
 

A pesquisa pode ser considerada exploratória, pois a descoberta das relações entre os 

fenômenos é a base com que se pretende aumentar o conhecimento sobre um determinado 

tema/assunto, no nosso caso, como se constroem os saberes pedagógicos dos professores 

universitários, em especial os do Curso de Matemática do CCEN da UFPB. A pesquisa é 

descritiva, pois o foco está na dimensão da atitude, da informação e na construção desses 

saberes. 

Como técnica de análise dos instrumentos, utilizamos a análise de conteúdo 

(BARDIN, 1979) uma vez que esta técnica se aperfeiçoou com o tempo e seu campo de 

atuação se aplica a diversos problemas e temáticas. A análise de conteúdo compreende três 

fases: a) a pré-análise; b) a exploração do material; c) o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação. A análise de conteúdo fornece informações a mais para o leitor crítico. Este 

“a mais” ocorre independente do pesquisador e de sua especificidade. Dessa forma, para 

Richardson (1999, p. 222), “a análise de conteúdo é um tema central para todas as ciências 

humanas e, com o transcurso do tempo, tem-se transformado em um instrumento importante 

para o estudo da interação entre os indivíduos”. 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a construção dos saberes 

pedagógicos dos professores do Curso de Matemática da UFPB e compreendeu um estudo de 

campo a partir de observações vivenciadas nas salas de aula desses professores. Para a coleta 

dos dados, utilizamos um diário de observação das aulas como um sustentáculo das reflexões 

do cotidiano da prática pedagógica do professor do Curso de Matemática da UFPB. A partir 

das anotações e da análise das observações nas salas de aula, compreendemos como se 

processa a construção dos saberes pedagógicos no cotidiano da prática pedagógica docente e, 
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dessa forma, articulamos a teoria e a prática dos saberes necessários à formação do professor 

universitário. 

Os instrumentos (em anexo) utilizados para a coleta de informações e dados 

compreenderam um questionário, o diário de campo, a observação das aulas e entrevista 

realizada com o coordenador do Curso de Matemática do CCEN da UFPB. Os indicadores dos 

instrumentos propostos que operacionalizaram as atividades da pesquisa foram: 

a) o questionário foi utilizado com o objetivo de identificar dados relevantes (perfil) 

para elencar os possíveis sujeitos alvos da nossa pesquisa. Através deste questionário 

selecionamos os professores que foram pesquisados. Também foi aplicado um questionário 

aos alunos do Curso de Matemática desta instituição que estavam cursando os períodos (3º, 5º 

e 7º) com o intuito de obter uma amostragem do perfil deste alunado; 

b) a observação das aulas levou em consideração: reconhecimento dos saberes dos 

alunos, linguagem, metodologias e recursos, pesquisa e produção do conhecimento, 

curiosidade e criticidade, mediação do conhecimento, postura e movimentação, distribuição 

do tempo da aula, entre outros que surgiram no decorrer da observação. 

c) a entrevista foi direcionada ao coordenador do Curso de Matemática, lócus de 

nossa pesquisa, com a intenção de obter um olhar do gestor desse curso. Os temas discutidos 

foram: as principais queixas relacionadas ao professor e ao aluno; a ação docente do professor 

do Curso de Matemática; o planejamento, a organização e a execução das ações didáticas e 

pedagógicas dos professores do referido curso; as dificuldades encontradas pelo gestor para 

gerir um curso de graduação em uma universidade; os pontos positivos no gerenciamento de 

um curso de graduação na universidade; o planejamento, a organização e a execução das 

atividades pedagógicas relacionadas ao Curso de Matemática; lacunas da formação 

profissional, a relação professor-aluno, a relação dialógica, os saberes necessários, o 

planejamento das atividades, a avaliação da aprendizagem, as exigências da titulação entre 

outros que surgiram no desenvolvimento da entrevista. 

As questões norteadoras responsáveis pelo surgimento deste estudo foram: 

• quais as implicações trazidas pelas novas propostas educacionais no que 

concerne à formação do professor universitário? 

• de que forma os conceitos educacionais deste professor se relacionam com a 

prática do seu cotidiano? 
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• quais os fundamentos pedagógicos, sociológicos, filosóficos e psicológicos 

que sustentam os saberes do professor universitário? 

Nossos objetivos se propuseram a analisar os saberes pedagógicos do professor 

universitário, na perspectiva das demandas educacionais do século XXI e na educação pós-

moderna. Para tanto, situamos a evolução da formação docente do professor do ensino 

superior no contexto da educação brasileira; identificamos as concepções dos professores do 

ensino superior sobre os saberes docentes; relacionamos os saberes observados na prática 

docente com as referências teóricas que fundamentam a pesquisa e verificamos se a prática 

docente dos professores no Curso de Matemática do CCEN da UFPB atende às exigências do 

século XXI. 

Nas pesquisas qualitativas é mais adequado utilizar o termo pressuposto uma vez que 

este termo “poderia ser considerado como um conceito mais brando, substituindo o termo 

hipótese que possui conotações muito formais e, por vezes, inadequadas ao objeto de estudo 

qualitativo”. (MINAYO, 2007, p. 181). Vários autores discutem a relevância da hipótese nas 

pesquisas qualitativas, 

 
deve-se salientar que nem todos os tipos de pesquisa requerem hipótese. Nos 
planos explicativos, em que o pesquisador deseja conhecer ou levantar 
aspectos gerais de um tema, e nos planos descritivos que pretendem 
aprofundar aspectos de um fenômeno, não se precisa de hipóteses. 
(RICHARDSON, 1999, p. 104). 
 

Com esta explanação, defendemos como pressupostos da nossa pesquisa: a LDB 

argumenta como prioritária a formação acadêmica (mestrado e/ou doutorado) para o ingresso 

do professor nas IES. Esta formação contempla as exigências da pedagogia universitária e dos 

saberes docentes? Há necessidade da mudança de paradigma - o paradigma da vertente 

tradicional para o paradigma da pós-modernidade, com o intuito de atendermos às exigências 

da diversidade, da multirreferencialidade, da transdisciplinaridade tendo como eixo os saberes 

docentes e o agir de nossa prática pedagógica. 

Apresentamos então, nossa tese: a formação acadêmica de Mestrado e/ou Doutorado 

não constitui condição suficiente para a docência universitária sob o ângulo da educação pós-

moderna. Esta formação certifica o profissional docente das IES, conforme a lei, mas a 

qualificação docente dos professores das IES acontece na sua prática pedagógica e nos saberes 

da ciência da educação (a filosofia da educação, a história da educação, a sociologia da 
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educação, a Pedagogia, a Didática, o currículo educacional, a gestão educacional e os saberes 

pedagógicos inerentes ao fazer do trabalho docente). 

 
 
01 – APRESENTANDO O LÓCUS DA PESQUISA 
 
 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ex-Universidade da Paraíba, criada pela 

Lei Estadual Nº 1.366, de 02 de dezembro de 1955 e federalizada pela Lei Nº 3.835, de 13 de 

dezembro de 1960, é uma instituição autárquica, de regime especial, de ensino, pesquisa e 

extensão, com sede e foro na cidade de João Pessoa e atuando em quase todo o território 

paraibano. Com a criação da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - oficializada 

em 09 de abril de 2002, a UFPB se reestruturou permanecendo assim:  

● Campus I, na cidade de João Pessoa, compreende os seguintes Centros: Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza - CCEN; Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - 

CCHLA; Centro de Ciências da Saúde - CCS; Centro de Ciências Médicas – CCM; Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas - CCSA; Centro de Educação - CE; Centro de Tecnologia - CT e 

Centro de Ciências Jurídicas - CCJ;  

● Campus II, na cidade de Areia, compreende o Centro de Ciências Agrárias – CCA; 

● Campus III, na cidade de Bananeiras, abrange o Centro de Formação de Tecnólogos 

– CFT; 

● Campus IV, nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de Ciências 

Aplicadas e Educação – CCAE. 

A UFPB ficou com quatro campi (João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e 

Mamanguape) funcionando com 43 cursos de graduação, 19.341 alunos e 40 Programas de 

Pós-Graduação, compreendendo os cursos de mestrado e de doutorado. 

O corpo docente da nova instituição compreende 1.940 professores, distribuídos assim, 

conforme a titulação: 1096 doutores, 686 mestres, 100 especialistas e 58 graduados. Ainda 

encontramos 88 docentes na qualidade de substitutos e/ou visitantes, e 120 docentes de 1º e 2º 

Graus. Para fortalecer a parte acadêmica, a UFPB é composta de 3.724 servidores técnico-

administrativos. (www.ufpb.br/srh/ dados abril de 2010). 

O ensino superior na Paraíba teve sua origem em 1934, com a criação da Escola de 

Agronomia do Nordeste, na cidade de Areia, vinculada ao Ministério da Agricultura, que a 
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partir de 1968 foi incorporada à UFPB. Logo após surgiram outras escolas isoladas, como a 

Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba em 1947, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Paraíba (FAFI) e a Faculdade de Direito da Paraíba em 1949, todas em João Pessoa. 

Na década de 1950, foram fundadas a Escola Politécnica, em Campina Grande, a Escola de 

Engenharia da Paraíba, a Faculdade de Direito da Paraíba, a Escola de Serviço Social, a 

Faculdade de Medicina, a Escola de Enfermagem da Paraíba e a Faculdade de Odontologia. 

Dentre as “escolas” mencionadas acima, a FAFI se destacou pela sua contribuição que, 

além da finalidade profissionalizante de formar professores, serviu para o preenchimento das 

lacunas referentes aos estudos humanísticos de nível superior até então inexistentes no nosso 

Estado. Diante da necessidade de qualificar pessoal para o magistério secundarista, a FAFI se 

propunha, inicialmente, a especializar professores de Português, Francês, Espanhol, Italiano, 

Latim (Curso de Línguas Neo-Latinas), Geografia, História (curso unificado) e Pedagogia. 

A implantação imediata desses cursos se justificava pelas necessidades e pelo fato de 

que o pessoal docente se mostrava acessível, com exceção do corpo docente de línguas 

estrangeiras. Nessa ideologia, a FAFI e a Faculdade de Direito formaram o quadro das escolas 

que, além das atribuições profissionalizantes específicas, foram as fontes institucionalizadas 

do “saber humanístico” que deveria ser uma das qualidades que caracterizariam os futuros 

componentes da inteligenzia em terras tabajaras. 

A Universidade Federal da Paraíba atravessou desde a sua federalização, até meados 

da década de 1970, o processo de criação de montagem de uma estrutura física e normativa 

que funcionasse organicamente e possibilitasse que a mesma se encaminhasse na direção de 

uma universidade moderna, cujo enfoque passasse do ensino puramente profissionalizante, 

tendo como base o conhecimento voltado para o exercício das profissões tradicionais de nível 

superior, para o ensino comprometido com uma formação universitária mais sólida, resultado 

do exercício da pesquisa e da extensão e voltado para o desenvolvimento sociocultural da 

região. 

Para adaptar-se aos dispositivos legais da reforma universitária preconizada pela Lei 

5.540/68, a Universidade Federal da Paraíba reestruturou-se em Centros e Departamentos 

auxiliados por órgãos complementares, que foram regulamentados pelo Estatuto e Regimento 

Geral da UFPB e aprovado pelo Parecer Nº 818/78 do Conselho Federal da Educação (CFE). 

Esta busca de superação do ensino estanque, baseado em saberes profissionalizantes já 
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estabelecidos e voltado para o mercado de trabalho local, foi efetuada na UFPB através da 

implantação da estrutura cêntrica, onde faculdades isoladas que gozavam de grande status 

social e de autonomia passaram a ser departamentos controlados por centros, com peso e voto 

paritários nos conselhos superiores. Esperava-se que o objetivo único de formar profissionais 

munidos de conhecimentos estabelecidos pela tradição avançasse pouco a pouco, sendo 

superado por uma formação baseada em uma maior participação de saberes oriundos da 

pesquisa e da extensão, ou seja, fundamentado em um conhecimento atualizado e 

comprometido com as demandas da sociedade. 

Predominou o entendimento de que uma universidade pública deve cumprir a relevante 

função social de servir, democraticamente, à sociedade que a mantém, o que se reflete no 

Estatuto da UFPB, dentro do princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão e da definição de que o “o desenvolvimento sócio-econômico da região e do país” é 

o objetivo maior da Instituição. 

A partir da reforma administrativa promovida em 28 de fevereiro de 1974, conforme o 

decreto lei nº 73.701, a UFPB assumiu a estrutura administrativa baseada em unidades – os 

departamentos – reunidos em centros e subordinados à administração central. Os cursos de 

graduação são administrados por coordenações de cursos e por colegiados, subordinados aos 

centros. Na época, o Centro de Ciências Exatas da Natureza (CCEN) constituía-se dos 

departamentos de Biologia, de Física, de Química, de Matemática e de Geociências. Em 1976, 

a UFPB adota uma política de crescimento e, dentre as várias vertentes acadêmico-

administrativas, encontramos a criação de novos cursos de graduação e de pós-graduação; o 

estabelecimento de um programa de capacitação docente e a ampliação do quadro de 

professores. 

O CCEN é um dos centros de maior destaque acadêmico-científico da UFPB. Essa 

importância deve-se ao alto grau de titulação e produção docente nas áreas de ensino, pesquisa 

e extensão. O perfil do CCEN é proveniente da diversificação das atividades desenvolvidas ao 

longo desse período, nas diferentes áreas do conhecimento, a saber: a pesquisa, o ensino e a 

extensão, sendo o CCEN responsável pelos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e Graduação em Estatística. O CCEN 

possui 271 docentes responsáveis pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo que 

226 são professores efetivos e 45 são visitantes e substitutos. 
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Apresentamos alguns dados (2008) coletados na direção do CCEN referente à 

produção acadêmica dos docentes deste centro: 

 
Quadro 01 - Produções Acadêmicas dos Docentes do CCEN: 

 
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTITATIVO 

Orientações em mestrado e doutorado 417 
Orientações em Estágios Supervisionados 150 
Livros publicados 11 
Publicações em Periódicos Internacionais 178 
Publicações em Periódicos Nacionais 53 
Publicações em Congressos 502 
Teses de Doutorados defendidas 32 
Dissertações de Mestrado defendidas 85 
Monografias de Graduação defendidas 78 

Dados coletados com a Direção do CCEN/UFPB em novembro de 2008 

 
Para incentivar e valorizar o processo ensino aprendizagem, a UFPB oferece bolsas 

para alunos dos cursos de graduação e das licenciaturas que se dedicam à extensão, à 

monitoria e/ou à iniciação de pesquisa científica, favorecendo, assim, uma melhoria no 

desempenho acadêmico do profissional e uma performance diferenciada na formação inicial 

destes docentes. Os vários programas de bolsas oferecidas pela UFPB são: 

● O Programa de Apoio às Licenciaturas (PROLICEN) é destinado aos estudantes dos 

cursos de licenciatura que atuam em projetos, objetivando a melhoria da qualidade desses 

cursos e a formação continuada desses professores; 

● Programa de Monitoria é uma atividade desenvolvida por alunos de graduação e de 

licenciatura, integrantes de projetos orientados para a melhoria do padrão de qualidade dos 

cursos de graduação e licenciatura; 

● Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) estimula os estudantes de graduação e 

da licenciatura em atividades extensionistas em várias áreas do conhecimento; 

● Programa Especial de Treinamento (PET) é mantido pela CAPES, e possibilita que 

alunos de graduação e da licenciatura em Física desenvolvam estudos e pesquisas de 

enriquecimento curricular; 

● Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) concede bolsas 

para estudantes de graduação e de licenciatura, integrados em projetos de pesquisa. 

● Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 
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Como forma de motivar o processo ensino aprendizagem, a UFPB oferece vários 

laboratórios didáticos cadastrados na Pró-Reitoria de Graduação (PRG), todos voltados para o 

apoio do ensino dos cursos de graduação e das licenciaturas. No Curso de Matemática, 

destaca-se o Laboratório de Estudos e Pesquisa da Aprendizagem Científica (LEPAC), que na 

última avaliação institucional efetuada pela equipe do MEC em 1999, recebeu elogios pelos 

trabalhos que desenvolve na área de introdução de novas metodologias de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento e difusão de novos materiais didáticos e assessoria às escolas da região. 

Apesar da estrutura física, da experiência acumulada e dos recursos humanos 

disponíveis, não se observa nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), uma política 

referente à formação dos professores universitários. Isto acontece também na UFPB, onde a 

expansão das vagas, ocorrida no final dos anos 1990, não foi acompanhada de medidas 

voltadas para proporcionar e oferecer aos docentes um aperfeiçoamento na sua prática 

pedagógica. 

No que concerne ao lócus especificamente de nossa pesquisa, destacamos a 

Coordenação do Curso de Matemática, conforme a Resolução 75/2006 do CONSEPE, este 

curso é constituído de três modalidades formativas: a) Bacharelado (cód. 11107150); b) 

Licenciatura Diurna (cód. 11107110) e c) Licenciatura Noturna (cód. 11107210). Na estrutura 

estabelecida pela Resolução 09/88 existia o curso de matemática noturno em que o aluno 

ingressava no curso (cód. 11107200), porém esta estrutura deixou de existir com a Resolução 

75/2006. O aluno ingressa no Curso de Matemática Diurno (cód. 11107100) e tem até o 

terceiro período para optar por uma das modalidades formativas. O aluno que opta, no 

vestibular, pelo curso noturno já ingressa na modalidade Licenciatura Noturna. 

 
Quadro 02 – Número de Alunos no Curso de Matemática 

 
NÚMERO DE ALUNOS NO CURSO DE MATEMÁTICA 

PERÍODO 2009.01 
CURSOS ATIVOS MATRICULADOS 

11107100 Curso de Matemática Diurno 122 100 
11107110 Licenciatura Diurna 26 22 
11107200 Curso de Matemática Noturno 

(antigo) 
27 20 

11107210 Licenciatura Noturna 117 102 
11107150 Bacharelado 29 12 

TOTAL 321 256 
Obs: dados fornecidos pela Coordenação do Curso de Matemática do CCEN/UFPB – 2009.01 
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A partir da década de 1990, o DM inicia as atividades de pós-graduação com dois 

cursos de especialização: um na área de Análise, coordenado pelo professor Aldo Bezerra 

Maciel, que foi concluído por 01 (um) aluno e o outro na área de Ensino de Matemática, 

coordenado pelo Professor Rômulo Marinho do Rego, responsável pela formação de 11 (onze) 

especialistas em Ensino de Matemática. Em 1994, foi criado o Mestrado nas áreas de Análise, 

Álgebra, Geometria e Matemática Aplicada e em 2010 o Doutorado nas mesmas áreas. 

A produção bibliográfica dos professores do DM é muito vasta e apesar de muitos 

textos não terem sido conhecidos ou divulgados comercialmente, eles serviram ou servem de 

livro-texto de várias disciplinas. Dentre os livros editados destacamos: 

• “Integral de Lebesque” do Professor Eliel Amâncio de Melo; 

• “Equações Diferenciais e Séries” do Professor Marivaldo Matos; 

• “Matematicativa”, “Matematicativa II”, “Figuras Mágicas”, e “Origami – o uso de 

Dobraduras no Ensino de Geometria”, dos Professores Rogéria Gaudêncio e Rômulo 

Marinho; 

• “Introdução à Computação Algébrica com o MAPLE” do Professor Lenimar Nunes 

de Andrade; 

• “Introdução à Álgebra Linear” do Professor Antonio de Andrade Silva; 

• “Licenciatura em Matemática a Distância”, Volume 1 e 2, do Professor Antonio 

Sales da Silva [et al.]; 

• “Licenciatura em Matemática a Distância”, Volume 3, do Professor José Gomes de 

Assis [et al.]; 

• “Licenciatura em Matemática a Distância”, Volume 4, do Professor Antonio de 

Andrade e Silva [et al.]; 

• “Licenciatura em Matemática a Distância”, Volume 5, do Professor Eufrásio de 

Andrade Lima Neto [et al.]. 

Analisando alguns documentos do Curso de Matemática do CCEN/UFPB, em 

especial, o Projeto Político Pedagógico – PPP, implantado desde 2007.01, observamos que 

este curso funciona desde 1972 e deste período até 2005.01, concluíram o curso 201 alunos, 

sendo que 103 em Bacharelado e 98 em Licenciatura. Este documento aponta um quantitativo 

de vagas anuais de 20 por ano para o curso diurno e 20 vagas para o noturno, nota-se então, 

que há uma discrepância nos números da entrada e da saída dos alunos do referido curso, 
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evidenciando, portanto, uma evasão e/ou uma retenção. Dados que devem ser analisados pelos 

que fazem o Curso de Matemática do CCEN/UFPB. 

O PPP do Curso de Matemática declara ainda que, 

 
os conteúdos das disciplinas devem ser selecionados segundo objetivos que 
visem desenvolver uma postura questionadora, desenvolvida por alunos e 
professores, favorecendo a autonomia e fomentando o interesse pela 
formação permanente. Necessário se faz implementar ações que possam 
minimizar as dificuldades apontadas, promovendo um ensino de qualidade e 
uma formação adequada às atuais demandas, impostas por uma sociedade 
em constante processo de mudanças. Os professores deverão investir em 
práticas didático-pedagógicas que permitam o desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem, com qualidade, lançando mão do apoio de novas 
tecnologias, contemplando os aspectos formativos, tanto em relação a 
conteúdos, quanto a habilidades e atitudes. (PPP do Curso de Matemática). 
 

É evidente que o processo de ensino aprendizagem e as práticas educacionais não 

podem mais ser vistas como as de outrora. Estamos vivendo numa sociedade digital, 

tecnológica, com temas abrangentes, destacando a multirreferencialidade, a complexidade e a 

pluralidade de saberes que impulsionam novas formas de ser, de agir, de pensar, de fazer, de 

apreender, de ensinar e de aprender tanto para quem ensina como para quem aprende. 

Quanto ao processo avaliativo, o texto do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Matemática do CCEN da UFPB explicita que haverá uma avaliação do Curso conforme os 

modos do MEC, de acordo com Lei 10.861 de 14/04/2004. Mas também, está posto que, 

 
a participação do corpo discente ocorrerá por meio de avaliações semestrais, 
promovidas pela Coordenação do Curso, na forma de Seminários, nos quais 
serão discutidos elementos pertinentes à estrutura e funcionamento do 
Curso. Os alunos farão ainda avaliação do corpo docente, por meio de 
aplicação de questionários, segundo estrutura definida e coordenada pela 
Pró-Reitoria de Graduação da UFPB. Os eventuais problemas identificados 
por meio das avaliações deverão ser analisados e para eles apresentadas 
propostas de superação, a fim de evitar perda de qualidade do Curso. (PPP 
do Curso de Matemática). 
 

Como saber avaliar sem um embasamento teórico-científico sobre o processo 

avaliativo? O que, quais critérios serão, ou foram avaliados? É preciso destacar que na matriz 

curricular do Curso de Matemática, a disciplina “avaliação da aprendizagem” é optativa, e não 

encontramos nenhuma outra disciplina que fundamente o processo avaliativo, como, a 

disciplina “avaliação institucional”. 
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Analisando o quadro docente do Departamento de Matemática e considerando o 

quantitativo dos professores que estão em exercício (2009.01), constatamos que o 

Departamento de Matemática do CCEN da UFPB é composto por quarenta e três (43) 

docentes, dentre os quais dois (02) são professores substitutos e um (01) encontra-se afastado 

para curso de doutorado. 

Nesse âmbito, o Departamento de Matemática do Centro de Ciências Exatas da 

Natureza da UFPB possui quarenta (40) professores ativos na docência universitária, entre os 

quais, dois (5%) são pós-doutores, vinte e oito (70%) são doutores, nove (22,5%) são mestres 

e um (2,5%) é especialista, como se observa no gráfico 01. 

 

 

GRÁFICO 01 – Titulação dos Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na década de 1970 o DM possuía um (01) mestre; na década de 1980, 02 (dois) 

doutores; na década de 1990, 06 (seis); e em 2003 (nossa pesquisa de mestrado) 21 (vinte e 

um) doutores. Observamos o esforço do DM para elevar a titulação do docente, 

principalmente após as exigências governamentais que forçaram a certificação do docente 

universitário, como exposto no gráfico 02. 

 

 

 



 115 

DOUTORES  0  0  2  6  21  28 
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GRÁFICO 02 – Década  versus  Doutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao tempo de ingresso e de exercício da docência dos docentes do DM, há uma 

diversidade nas faixas etárias: a) menos de 05 anos – 02 docentes (5%); b) de 05 a 10 anos – 

04 docentes (10%); c) de 10 a 20 anos – 12 docentes (30%); d) de 20 a 30 anos – 09 docentes 

(22,5%); e) mais de 30 anos – 13 docentes (32,5%). Observa-se no gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 03 – Tempo de Docência na UFPB 
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É interessante observar as atividades desenvolvidas pelos professores do Departamento 

de Matemática na área de monitoria de disciplina, cujos alunos exercem atividades de ensino 

em uma sala previamente determinada para tal fim. Há uma grande afluência de alunos que 

procuram os monitores, principalmente, quando se aproximam as avaliações. Esta grande 

demanda se explica quando observamos o quadro 03 e 04 (págs. 119 e 121). 

Observamos, ainda, as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas através do 

Laboratório de Estudos e Pesquisa da Aprendizagem Científica (LEPAC), via realização de 

oficinas e de projetos financiados pelo SPEC/PADCT, PROLICEN e PROBEX, atingindo 

vários estados na região norte-nordeste, bem como assessoria a projetos como o Projeto 

Escola Zé Peão e escolas da região. Estas atividades têm ajudado a formar um grande número 

de docentes com atuação destacada na formação e atualização de professores da rede de 

ensino da região polarizada de João Pessoa. 

Ainda na área de extensão, destacamos a realização das Olimpíadas Pessoenses de 

Matemática que tiveram origem no ano de 1990 e se realizam anualmente. São competições 

inspiradas nos jogos olímpicos e enfatizam que  

 
as Olimpíadas de Matemática, no nível Universitário, procuram incentivar 
ao aluno, a pensar nas mais diversas formas de resolver um determinado 
problema, como também pelo nível dos problemas que são abordados, fazer 
uma revisão cuidadosa dos conceitos matemáticos já estudados. (Relatório 
do Projeto de treinamento para as Olimpíadas Universitárias, 2008). 
 

O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio – 

PAPMEM promovido por IMPA-OS, é um projeto de extensão que no seu último módulo 

atendeu a vinte e duas (22) cidades do Estados da Paraíba e de Pernambuco, alcançando 

21.100 beneficiados com o ensino da Matemática, entre alunos e professores. Entre as 

dificuldades encontradas pelos professores e alunos destacamos: falta de tempo para concluir 

a formação universitária; dificuldades com os conteúdos; falta de disciplinas nas graduações 

direcionadas para a realidade; falta de cursos de pós-graduação. Entre as expectativas 

encontradas pelos professores e alunos, temos: atualização do conhecimento; dirimir dúvidas; 

obter oportunidades de interação. 
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02 - INICIANDO A FASE EXPLORATÓRIA DA PESQUISA 

 
Com o intuito de adentrar no objetivo da nossa pesquisa “os saberes pedagógicos dos 

professores do ensino superior: o cotidiano de suas práticas” e já com alguns dados do lócus 

da pesquisa – o Curso de Matemática do CCEN/UFPB, apresentamos nosso projeto ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, com a finalidade de obter a 

aprovação e certificação deste comitê, uma vez que a pesquisa se destina a trabalhar com seres 

humanos. O projeto foi aprovado por unanimidade na 5ª Reunião do CEP/CCS/UFPB, 

realizada no dia 07/06/2009 e obteve a certificação através do Protocolo nº 0232. 

Após a aprovação do CEP, aplicamos o primeiro instrumento - questionário do aluno - 

(em anexo) proposto no procedimento metodológico, que teve com objetivo obter 

informações sobre a temática da nossa pesquisa e, também, caracterizar o perfil do aluno do 

Curso de Matemática do CCEN/UFPB. 

Antes da aplicação deste instrumento, apresentamos um ofício (em anexo) ao Chefe e 

ao Coordenador do Curso de Matemática para comunicar o porquê da escolha das disciplinas 

e dos alunos que pesquisamos. A seguir, nos dirigimos aos professores de cada disciplina para 

marcar hora e turno para que pudéssemos aplicar o questionário. Este instrumento é composto 

de perguntas abertas e de perguntas fechadas e nosso objetivo foi perceber a compreensão do 

aluno no que concerne aos saberes pedagógicos de seus professores, e qual ou quais 

professores seriam indicados como professor nota 10, considerando-se os critérios e as 

qualidades inerentes a um professor universitário, isto é, os saberes docentes. 

Uma vez que estamos analisando os saberes pedagógicos dos professores do Curso de 

Matemática da UFPB, compreendemos que a opinião do corpo discente é fundamental para a 

elaboração da compreensão desses saberes. Sendo assim, em termo quantitativo, aplicamos 

161 questionários aos alunos matriculados nas disciplinas dos três períodos citados, 

perfazendo um total de 16 turmas e 11 professores, nos três turnos. (em anexo quadro 

demonstrativo) 

Com relação ao perfil dos sujeitos pesquisados foram consideradas algumas variáveis: 

dos 161 alunos pesquisados, 141 tem entre 18 e 25 anos; 14 entre 25 e 35 anos; 03 entre 35 e 

45 anos; 02 entre 45 e 55 anos e 01 aluno com mais de 55 anos. Observamos que o alunado do 



 118 

87,6%

8,7%

1,9%

1,2% 0,6%

18 a 25 anos 25 a 35 anos

35 a 45 anos 45 a 55 anos

Mais de 55 anos

75%

25%

Masculino Feminino

Curso de Matemática da UFPB é muito jovem, isto é, 87,6% pertence a faixa etária entre 18 e 

25 anos, conforme constatamos no gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 04 – Faixa Etária do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao sexo, 121 alunos são do sexo masculino e 40 pertencem ao sexo feminino. 

O sexo masculino prevalece com 75%, referendando o processo histórico que “matemática é 

uma ciência para homens”. Observamos no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 05 – Sexo dos Alunos 
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Quanto à formação dos pesquisados: 90 alunos cursam o Bacharelado em Matemática 

e 71 alunos cursam a Licenciatura em Matemática. Em 2001, na nossa pesquisa do mestrado 

fizemos um levantamento da entrada e da saída dos alunos do Curso de Matemática no 

período de 1980 a 2001, cujos dados foram: entraram 767 alunos e saíram 142 alunos do 

Curso de Matemática, neste período. (SIMÕES, 2003). Observamos também que houve um 

aumento do número de alunos que ingressaram na Licenciatura em Matemática a partir da 

década de 1990. Observa-se, também, atualmente, quase uma equidade entre o número de 

alunos do Bacharelado e os da Licenciatura em Matemática do CCEN da UFPB. 

No que diz respeito à atuação como professor, os alunos pesquisados responderam 

que: 131 não têm nenhum tipo de atuação como docente; 11 atuam como docente no Ensino 

Médio; 10 já são professores no Ensino Fundamental e 09 são docentes nos dois níveis de 

ensino, isto é no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Vejamos a seguir no gráfico: 

 

GRÁFICO 06 – Atuação como Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao envolvimento do aluno nas áreas de conhecimento (ensino, pesquisa e 

extensão), constatamos que 78 alunos não têm experiência nestas áreas; 27 alunos estão 

envolvidos com projetos de ensino; 22 com projetos de pesquisa; 18 com projetos de extensão 

e 16 alunos estão envolvidos com as três áreas, como constatamos no gráfico 07. 
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GRÁFICO 7 – Envolvimento do Aluno com Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os projetos mais citados pelos alunos foram: PIBIC, PIDID, PET, Comunicação de 

Saberes, Monitoria, Projeto Pipa, Projeto Milênio e Olimpíadas Brasileira de Matemática. Em 

termos percentuais, observamos que 48% dos alunos do Curso de Matemática não se 

envolvem com nenhuma das três áreas de conhecimento. Eles vão a universidade para 

frequentar as disciplinas da matriz curricular do seu curso e nada mais. Como conceber um 

ensino aprendizagem de um conhecimento científico sem uma aproximação com estas áreas 

de atuação (ensino, pesquisa e extensão)? 

Conforme a LDB a formação pedagógica não é exigida para o ingresso do docente no 

ensino superior. Esta lei considera a formação acadêmica (mestrado e/ou doutorado) como 

prioridade para o professor universitário. Questionamos sobre a concordância ou não dessa 

exigência, e constatamos que 129 alunos não concordam e 32 concordam. Isto mostra que 

80% do alunado compreende que a formação pedagógica não acontece nos cursos de pós-

graduação. Vejamos as opiniões dos pesquisados no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 08 – Formação Acadêmica e Exigência da LDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em consonância com a temática que estamos pesquisando, questionamos “quais os 

critérios e/ou qualidades pedagógicas que você destaca/admira em um professor 

universitário?” Ao analisar as respostas dos questionários dos alunos procuramos buscar 

categorias que representassem o perfil do docente universitário proposto pelo alunado. Porém, 

diante da diversidade, da pluralidade e da quantidade de informações apresentadas nos 

questionários, resolvemos, em primeiro lugar, elaborar um quadro demonstrativo do 

quantitativo das categorias mais citadas. Vejamos então: 

 
Quadro 03 – Categorias Pedagógicas - Quantitativo 

 
 CATEGORIAS PEDAGÓGICAS 

 
NÚMERO 

CITAÇÕES 
01 Saber transmitir o conteúdo com clareza e objetividade 66 
02 Relacionamento interpessoal; Interagir com o aluno; Ser empático 59 
03 Possuir domínio do conteúdo 52 
04 Interesse na aprendizagem do aluno 42 
05 Metodologias inovadoras – variadas 39 
06 Acessibilidade e disponibilidade para dúvidas fora da sala de aula 36 
07 Gostar do que faz – gostar de ensinar 26 
08 Organizar os assuntos 22 
09 Contextualizar os conteúdos 21 
10 Especificar os critérios de avaliação 18 
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11 Saber se expressar, ter boa dicção, linguagem clara 18 
12 Pontualidade 17 
13 Ser dinâmico e criativo 16 
14 Ser paciente 16 
15 Ter compromisso 16 
16 Ser humano, compreensivo 13 
17 Exemplificar os assuntos 13 
18 Ter responsabilidade 12 
19 Ter humor 09 
20 Postura de sala, desenvoltura em sala 08 
21 Escrever bem 06 
22 Planejar suas aulas e o curso 06 
23 Ter conhecimentos múltiplos, de outras áreas 06 
24 Ser ético 04 
25 Conduzir o aluno à pesquisa 04 
26 Assiduidade 03 
27 Administrar o tempo 01 

Quadro elaborado pela pesquisadora com dados dos questionários dos alunos 
 

Concordamos com as ideias de Tardif (2002, p. 39), quando ele afirma que “o 

professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além 

de possuir conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um 

saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. No que se refere às 

categorias mais citadas “saber transmitir o conteúdo e possuir domínio do conteúdo”, 

afirmamos que o professor universitário, depois de toda a formação acadêmica 

(especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado), conforme já discutimos, tem, sim, um 

domínio do conteúdo na sua área específica, isto é, os saberes específicos da ciência, a qual 

ele se destinou a estudar e a pesquisar. Mas, ao mesmo tempo, concordamos com as opiniões 

dos alunos no que diz respeito ao “saber um conteúdo” não é saber ensinar um conteúdo. A 

seguir, apresentamos algumas falas dos alunos pesquisados sobre esta discussão: 

 
Na minha opinião o MEC deveria se preocupar mais com a formação do 
professor na área pedagógica, o que deveria também ser obrigatória. (01) 
Existe uma diferença entre saber um conteúdo e saber ensinar o mesmo 
conteúdo. (02) 
Não basta apenas o aprimoramento na área especifica (matemática, biologia, 
etc.) se faz necessário a profissionalização docente. (03) 
Quando uma pessoa decide ser professor tem que ter uma pedagogia 
profissional. (04) 
O aluno da universidade precisa de um professor que esteja preparado para 
lidar com as situações do processo ensino aprendizagem, e isto exige uma 
formação pedagógica. (05) 
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O processo de ensinar um dado assunto vai muito mais além de saber sobre 
o mesmo. (06) 
Como pode um engenheiro mecânico, com mestrado e doutorado na área, 
mas sem profissionalização docente, e acostumado a trabalhar com 
máquinas e/ou sistemas operacionais, atender às necessidades de um 
universo tão complexo como uma sala de aula? (07) 
O conhecimento das práticas pedagógicas deveria ser pré-requisito para 
quem pleiteia uma vaga de professor universitário. (08) 
Os professores universitários possuem alto nível de conteúdo específico, 
porém, não tem nenhum talento no quesito ensino. São pessoas altamente 
capacitadas para a área da pesquisa, porém não conseguem ministrar uma 
aula. (09) 
O conhecimento apenas não basta, é necessário também saber ensinar, 
transmitir o conhecimento. (10) 
 

A discussão sobre a interatividade, a relação interpessoal professor aluno, nos leva a 

crer que, se não existem estes componentes no processo ensino aprendizagem, 

consequentemente não haverá um aproveitamento dos conteúdos por parte do aluno. Aprender 

é se relacionar, é interagir, sendo o campo da pedagogia as interações concretas entre os 

professores e os alunos, logo, “o ensino é uma atividade humana, um trabalho interativo, ou 

seja, um trabalho baseado em interações entre pessoas”. (TARDIF, 2002, p. 118). Fica difícil 

compreender o processo de ensino aprendizagem quando observamos nas falas dos alunos o 

seguinte: 

 
De que adianta ter um “belo” currículo, cheio de artigos, publicações e 
quando se apresentam em uma sala de aula é de maneira arcaica e não 
possibilita uma interação com o aluno. (01) 
É necessário que o professor tenha um contato maior com o aluno. (02) 
A relação professor aluno, o respeito, a ética são fundamentais para um 
profissional do ensino superior. (03) 
Precisamos de professores que nos escutem, que se comuniquem conosco, 
que interaja com o aluno dentro e fora da sala de aula. (04) 
 

Ainda no pensar de Tardif (2002) o fazer, o saber docente e a ação pedagógica do 

docente são espelhados em dois prismas: a transmissão dos conteúdos e a interação com os 

alunos, sendo no caso, estes dois componentes, a própria ação docente. “Ensinar é, 

obrigatoriamente, entrar em relação com o outro”. (TARDIF, 2002, p. 222). 

Diante da diversidade das categorias apresentadas pelos alunos, resolvemos ainda 

organizar um segundo quadro. Desta vez, agrupando os dados em três aspectos: os humanos, 

os didáticos e os técnicos. 
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Quadro 04 – Categorias Pedagógicas -Aspectos 
 
ASPECTOS HUMANOS 
 

ASPECTOS DIDÁTICOS ASPECTOS TÉCNICOS 

* comunicação com os alunos 
* acessibilidade ao aluno 
* disponibilidade para o aluno 
* pontualidade 
* responsabilidade 
* ser ético 
* respeito aos alunos 
* relacionamento com o aluno 
* empatia com o aluno 
* compromisso 
* assiduidade 
* interação com o aluno 
* paciência 
* carisma 
* humor 
* confiança no aluno 
* cultura 
* humildade 
* sabedoria 
* amor à profissão 
* prazer no exercício da função 
* dedicação 
* sensibilidade 
* sociabilidade 
* motivação e entusiasmo 
* cumplicidade 
* compreensão 
* atencioso 
* inteligente 
* organização 
* determinação 

* organização dos assuntos 
* conhecimento do assunto 
* boa didática 
* domínio do conteúdo 
* métodos de ensino variados 
* capacidade de transmitir 
*preocupação com a aprendizagem 
* saber transmitir 
* contextualização do assunto 
* adequação do conteúdo 
* exemplificação do assunto 
* métodos de avaliação 
* planejamento e roteiro de aula 
* aplicação do conteúdo 
* aprender com o aluno 
* métodos alternativos 
* ser interdisciplinar 
* ir além da matéria 
* conhecimentos pedagógicos 
* conhecimentos variados 
* ensinar de forma simples 
* ensinar sem rigidez 
* ensinar com objetividade 
* aulas inovadoras 
* ser bem informado 
* coerência na avaliação 
* aplicação dos conteúdos 
* indicar mais bibliografias 
* conhecimento multidisciplinar 
 

* administração do tempo 
* linguagem acessível 
* falar um bom português 
* utilização de recursos modernos 
* habilidade no que faz 
* incentivo aos alunos 
* forma dinâmica de ensinar 
* saber se expressar 
* competente 
*atenção aos alunos com 
dificuldade de aprendizagem 
* postura de sala de aula 
* clareza ao falar 
* compreender as especificidades 
dos alunos 
* organização no quadro 
* deixar o aluno a vontade 
* habilidade de prender a atenção  
* segurança no que diz 
* ser um guia para o aluno 
* dialogar com o aluno 
* utilização de multimeios 
* linguagem clara e objetiva 
* boa dicção 
* seriedade no que faz e no ensino 
* aprimoramento na profissão 
* aptidão para ensinar 
* desenvoltura de sala de aula 
* flexibilidade no planejamento 
* acesso extraclasse 
* reciclagem docente 

Quadro elaborado pela pesquisadora com base nos dados dos questionários dos alunos 
 

Procurando entender a diversidade das falas dos alunos, percebemos que, para o aluno 

do Curso de Matemática da UFPB, o docente universitário deveria ter um perfil que 

preenchesse os três aspectos: humanos, didáticos e técnicos (ver quadro 04, págs. 121-122). 

Referentemente aos aspectos humanos, o aluno quer apenas que seus professores tenham as 

qualidades inerentes à profissão que eles ocupam. Eles querem um professor que se destine a 

fazer o papel de educador, de mediador, de comunicador, que se socialize, que seja 

compreensivo, atencioso, paciente, compromissado, dedicado, carismático, humilde, enfim, 

que seja humano e que tenha empatia com o aluno. 

Quanto aos aspectos técnicos, as exigências também são muitas, mas todas fáceis de 

serem implementadas. Os alunos querem um professor que tenha uma boa linguagem, isto é, 
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falar um bom português, uma boa desenvoltura de sala de aula, técnicas adequadas e aulas 

dinâmicas que prendam a atenção dos alunos, utilização de multimeios para facilitar a 

aprendizagem e a compreensão dos conteúdos. 

Destacamos os aspectos didáticos, estes sim, são essenciais, primordiais, fundamentais 

e não se concebe que eles não estejam presentes no ser, no fazer da ação docente. A exigência 

entremeia o eixo didático, teórico, pedagógico e metodológico. Do planejamento à avaliação, 

da contextualização à adequação dos conteúdos, enfim, um conhecimento multidisciplinar, e 

também um professor com cultura vasta, isto é, que saiba outras coisas, tenha outros 

conhecimentos, além da Matemática. 

Por último, foi solicitado ao aluno que, com base na questão anterior, fosse citado o 

nome de um professor nota 10, e os motivos que o levou a esta classificação. Alguns alunos 

sugeriram que fossem emitidos mais de um nome de professor e, de imediato, aceitamos a 

proposta. Sendo assim, não temos um quantitativo fechado e, sim, os nomes dos professores 

mais citados. Vale ressaltar o que ouvimos no momento deste questionamento: “Professora, se 

a senhora tivesse pedido o professor nota zero, seria mais fácil a gente encontrar”. (fala oral de 

um aluno). Por questões éticas decidimos não apresentar o quadro demonstrativo dos 

professores mais citados. 

 
 
03 - DESCREVENDO E DISCUTINDO A PESQUISA 
 
 

Dando prosseguimento, aplicamos o segundo instrumento - questionário do professor 

– (em anexo) aos 05 professores mais citados (professor A, B, C, D e E), com o objetivo de 

compreender os saberes pedagógicos desses professores. Após, esta aplicação e com a 

anuência de cada professor, elaboramos um calendário para que pudéssemos participar e 

observar cinco (05) horas-aula de cada professor. Esta observação aconteceu sempre em uma 

mesma turma. Partimos de um roteiro e de critérios para a observação - ficha de observação 

(em anexo). Descreveremos a análise destes instrumentos, ora citados, iniciando pelos 

questionários com o objetivo de apresentar um perfil dos professores pesquisados. 
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Quanto à idade dos cinco professores pesquisados, três (03) estão na faixa entre 55 e 

65 anos, um (01) na faixa de 35 a 45 anos e um (01) na faixa de 45 a 55 anos. Observa-se no 

gráfico a seguir: 

GRÁFICO 09 – Faixa Etária dos Professores Pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os pesquisados são do sexo masculino e todos tiveram como formação inicial o 

curso de Bacharelado em Matemática. Quanto ao nível e formação acadêmica, encontramos 

três (03) com doutorado em Matemática, um (01) com mestrado em Filosofia e se doutorando 

em Educação, e um (01) com mestrado em Matemática. Vejamos a seguir no gráfico: 

GRÁFICO 10 – Nível Acadêmico dos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

No que diz respeito à atuação dos pesquisados na carreira de docência, todos tiveram 

experiência no Ensino Médio e no Ensino Superior. Observamos que três (03) são professores 

deste nível de ensino há mais de 30 anos, enquanto dois (02) estão na docência do ensino 

superior há 15 anos. 

Quanto ao envolvimento dos professores com a pesquisa, a extensão e o ensino, 

observamos que entre os pesquisados, três (03) tem projetos de extensão, três (03) trabalham 

com pesquisa e um (01) professor tem envolvimento com o ensino. Todos os pesquisados 

ensinam disciplinas na graduação. 

Ao serem questionados sobre a concordância ou discordância do art. Nº 66 da LDB 

que prioriza os cursos de mestrado de doutorado como forma de profissionalização do 

professor universitário, sem levar em consideração a profissionalização docente, isto é, a 

pedagógica, observamos que três (03) concordaram e dois (02) discordaram, eis então a 

justificação dos nossos pesquisados: 

 
Concordo, apesar de que compreendo que a formação pedagógica é muito 
importante, pois com ela aprendemos um bom relacionamento com os 
alunos e os próprios colegas de profissão. Aprendemos a passar aos alunos a 
necessidade de aprender, os incentivando a formar grupos de estudos para 
ler, entender e estudar. Do outro lado, o professor deve se atualizar 
aprofundando seus conhecimentos e para tal temos os cursos de pós-
graduação. (Professor A). 
 
Concordo. O conhecimento pedagógico é importante e melhora em muito a 
qualidade da atividade de ensino, mas o conhecimento específico é 
imprescindível. (Professor B). 
 
Concordo. Na verdade, não considero condições prioritárias para o exercício 
da docência, em curso de graduação, a titulação em nível de pós-graduação e 
a formação pedagógica. A cada dia fico mais convencido de que ensinar 
(Matemática, principalmente) é o resultado da combinação de três fatores: 
conhecer aquilo sobre o que pretende falar, querer falar e possuir aptidão 
para a transmissão do que conhece. Estas habilidades compõem-se de muitas 
características, talvez impossíveis de serem elencadas claramente. (Professor 
C). 
 
Assinalo “Não” porque não concordo integralmente com o que está disposto 
nesse artigo. Aceito a exigência de mestrado e/ou doutorado em área 
específica, mas a esta deveriam ser associados estudos sobre teorias de 
ensino e aprendizagem de conhecimentos na área correspondente. (Professor 
D). 
 
Discordo. Acredito que a formação pedagógica para o professor, qualquer 
que seja o nível em que ele se proponha, é muito importante, pois lhe 
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permite travar contato com questões acerca de avaliação, de referenciais 
teóricos para a condução do seu trabalho, percepção, como no caso da minha 
disciplina que é Matemática, dos enormes desafios que o aguardam e quais 
as melhores formas para enfrentá-los bem, debate sobre práticas, enfim, 
questões que nos bacharelados – pelo menos no que eu fiz não são tratadas. 
Eu, particularmente, sofro muito por não ter tido essa formação em meu 
currículo. Não dá para imaginar alguém que cogita ser professor, em 
qualquer nível, repito, alienado de questões tão sérias. (Professor E). 
 

Em seguida, questionamos se após ter concluído o curso de mestrado e ou doutorado a 

prática de sala de aula foi modificada. Entre os pesquisados (05), três (03) afirmaram que 

houve mudanças nas suas práticas de sala de aula com a conclusão da pós-graduação. 

Enquanto que um (01) afirmou que a prática de sala de aula não foi alterada após a conclusão 

de seus cursos de pós-graduação e um (01) apresentou as duas sugestões. Vejamos então a 

explicação dessa mudança, na opinião dos pesquisados: 

Sim. Pelo fato de ter feito mestrado e doutorado em Matemática aplicada, 
aprendi várias maneiras de abordar e depois resolver um problema. Com 
isso posso repassar esses novos conhecimentos aos alunos e até uma 
maneira de incentivar e motivar nossos alunos ao estudo da Matemática. 
(Professor A). 
 
Sim. Para lecionar determinada matéria, convem que tenhamos 
conhecimento aprofundado na área. (Professor B). 
 
Sim. A minha experiência no doutorado incluiu a possibilidade e a 
concretização da apropriação de teorias às quais me referi na resposta 
anterior, que foram do âmbito da psicologia cognitiva passando por avanços 
na neurociência sobre o funcionamento do cérebro e culminando com 
didática da Matemática. (Professor D). 
 
Não. Minha prática de sala de aula é reflexo exclusivo da minha aptidão, da 
minha vontade e do meu prazer em ensinar. A pós-graduação serviu e serve 
apenas para que eu possa orientar os alunos a respeito das possibilidades de 
estudos posteriores à graduação, mostrando-lhes opções de áreas de 
pesquisas dentro da Matemática. (Professor C). 
 
Não e Sim. Apesar de aparente contradição de minha resposta, vou tentar 
explicá-la. Os cursos de pós-graduação em Matemática são bastante 
tradicionais no sentido de que oferecem aos alunos essencialmente a visão 
de que ter conteúdo é suficiente para bem exercer a sua função. Então, do 
ponto de vista de formação do professor, no sentido, digamos institucional, 
ele pouco ou quase nada me ofereceu. Entretanto, dentro dessa estrutura 
tradicionalíssima, tive contatos com professores verdadeiramente 
fantásticos, humanos, compreensivos com as dificuldades dos alunos diante 
de temas complexos, dispostos a ajudar quer no horário de aula, quer fora 
dele, cientes de que o conteúdo era algo importante, mas eu não era tudo. 
Nesse sentido, digamos, não institucional, eu ganhei muito com os meus 
cursos de pós-graduação, pois tive contato com esse tipo de professor. Esse 
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contato reforçou mais ainda as minhas convicções acerca de que tipo de 
professore eu busco ser. (Professor E). 
 

A terceira questão abordou a opinião dos pesquisados acerca do que precisava ser 

melhorado na formação pedagógica dos professores universitários. Por ser uma pergunta 

totalmente aberta, não houve um consenso, e os pesquisados apresentaram opiniões diversas, 

conforme os relatos: 

 
A universidade deveria, com sua autonomia, promover eventos internos 
incentivando os professores que não têm a formação pedagógica a 
participar, pois com a exigência de professores mestres e doutores, 
acabamos com um quadro de pesquisadores, deixando de lado o ensino, sem 
uma prática pedagógica. Temos professores que não sabem falar e se colocar 
diante de uma turma de alunos. (Professor A). 
 
É preciso ter compromisso social, antes de tudo. O trabalho de ensinar 
precisa ser valorizado e considerado atividade precípua da universidade. O 
cidadão-contribuinte quer o retorno dos altos impostos pagos. (Professor B). 
 
Tudo depende do conhecimento, do querer e da aptidão natural e, 
infelizmente, não creio que uma formação pedagógica possa transformar 
pessoas inaptas para a docência em bons professores. Por mais rude que seja 
a comparação, permita-me fazê-la: é possível transformar qualquer jogador 
de futebol em um Ronaldo? Ronaldo, Pelé, Zico jogaram tão bem porque 
tiveram uma preparação futebolística? (Professor C). 
 
Acho que a assunção pelos professores da equidade das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão seria um fator decisivo para dotá-los de abertura 
necessária para discutir as tendências em pedagogia. (Professor D). 
 
Eu vou dar minha opinião levando em conta o meu contexto de professor de 
Matemática no Departamento de Matemática da UFPB. É necessário que as 
pessoas percebam que a atividade de ensino é a mais importante da 
Universidade. Recebemos milhares de jovens todos os anos, essencialmente 
com a missão de ensiná-los algo. Não falo apenas de dar aula expositiva, 
chegar no quadro e escrever um monte de coisa que, muitas vezes, já está 
escrito nos livros. Falo dos valores, de ética profissional, de reflexão sobre 
as coisas que estão por aí. Enquanto a atividade de ensino for tratada como 
uma atividade de segunda ou terceira categoria, nós não teremos melhorias 
significativas. (Professor E). 
 

A última questão enfatiza nossa posição como pertencente a um Grupo de Pesquisa e 

Estudos em Formação Docente, e questiona os pesquisados sobre o que este referido grupo 

poderia e/ou deveria fazer para contribuir com a Pedagogia Universitária. As sugestões dos 

pesquisados foram interessantes, proveitosas e com grande margem de possibilidade de serem 

implantadas por nosso grupo. Vejamos: 
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Primeiramente, devemos conversar com os colegas da direção mostrando o 
que e como fez no semestre. Falar com os alunos pedindo que eles cobrem 
mais dos seus professores quanto ao ensino de boa qualidade e participarem 
das atividades, pois o que vemos é que os alunos são meros expectadores. 
(Professor A). 
 
Nunca participei de um tal grupo. Minha preocupação sempre foi procurar 
aprofundar meu conhecimento quanto ao que leciono e tentar suprir as 
deficiências que o aluno traz do ensino médio. (Professor B). 
 
Sinceramente, por tudo que falei anteriormente, não sei o que poderia ser 
feito nesse sentindo. Um dia, tendo a oportunidade de participar de um 
grupo de trabalho dessa natureza, talvez possa modificar esta resposta. 
(Professor C). 
 
Esse grupo daria contribuição relevante, se tomasse para si a tarefa de 
instituir um fórum permanente de discussão sobre o fazer pedagógico. 
(Professor D). 
 
Tenho como objetivo mostrar aos professores que a atividade de ensino é a 
mais importante da Universidade, esse grupo deveria trabalhar nas seguintes 
direções: a) tornar obrigatória a participação dos professores em fórum para 
se discutirem questões acerca das práticas docentes; b) reformular 
urgentemente a forma de ingresso de professores na Universidade. Essa que 
está aí, pelo menos no Departamento de Matemática, está gerando a 
contratação de pessoas sem o menor perfil para trabalharem em atividades 
de ensino; c) tornar obrigatório a avaliação do docente por parte dos alunos. 
(Professor E). 
 

Em prosseguimento à análise dos instrumentos aplicados, observamos 05 horas-aula 

de cada um dos cinco (05) professores pesquisados, com o intuito de analisar os saberes 

pedagógicos destes docentes e compreender como eles constroem sua prática em sala de aula. 

É preciso ressaltar que estamos levando em consideração os saberes pedagógicos na visão de 

Tardif (2002), visto que estes são o objeto de nossa pesquisa. Como também, não poderíamos 

adentrar na discussão dos saberes específicos desses pesquisados, no caso, a Matemática, uma 

vez que não possuímos a formação nessa área de conhecimento. Para Simões (2003) saberes 

são os conjuntos de conhecimentos, competências e habilidades considerados necessários em 

um determinado contexto. Destacamos os conhecimentos didáticos, pedagógicos, lingüísticos 

e psicológicos que facilitam o desempenho da profissão docente, isto é, o ato de ensinar e de 

aprender e a relação existente entre o educador e o educando. 

As observações foram feitas sem categorias pré-estabelecidas. Através da Ficha de 

Observação (em anexo), procuramos compreender como cada professor desempenha seu papel 
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de formador, educador e mediador do processo ensino aprendizagem, como também a 

construção da sua prática pedagógica em sala de aula. Anotamos, então, tudo que se passava 

nas aulas, desde as tarefas propostas, os diálogos entre os alunos e professor e, até, as 

interferências. 

Nesse fazer, iniciamos uma descrição da observação das aulas dos pesquisados, 

levando em consideração os critérios (20) propostos na Ficha de Observação das aulas: 

movimentação e postura; atividades de introdução; técnicas, recursos e metodologia e 

motivação; reconhecimento dos saberes dos alunos; contextualização do conteúdo; 

contribuições para a formação do educando; distribuição do tempo de aula; espírito de 

liderança; habilidade de introduzir o tema; habilidade de olhar; habilidade de questionar; 

habilidade de variar; habilidade de ilustrar com exemplos; habilidade de reforçar; 

relacionamento professor aluno; clareza e objetividade na comunicação; reação da turma, 

interesse e participação; processo avaliativo; pontualidade nas aulas; assiduidade às aulas. 

PROFESSOR A – O professor entrou na sala, não deu “boa noite”, apagou o quadro 

em silêncio. Mas, logo após a turma se acomodar, o professor se dirigiu aos alunos, deu “boa 

noite” e começou assim sua aula. Iniciou com uma rápida revisão do conteúdo da aula passada 

apresentando uma excelente organização no quadro e desenvoltura de sala, sempre se 

dirigindo à turma. Parava e questionava, retomando os conteúdos que precisavam ser 

lembrados para dar continuidade a sua explanação. 

Com exceção de dois alunos, a sala toda estava bem atenta às explicações do 

professor, que sempre parava para lembrar o que tinha se explicado na aula anterior. Isto 

reflete uma demonstração de cuidado, de atenção no processo ensino aprendizagem. Os 

conteúdos foram bem exemplificados de forma que favorecesse a fixação e assim a turma 

acompanhava a aula interagindo e resolvendo as questões propostas. As questões eram 

resolvidas em conjunto com os alunos, ressaltando que o raciocínio é importante, mas também 

as contas, isto é, os cálculos, a matemática em si. 

Na introdução de um tema novo, o professor se preocupou em resgatar os 

conhecimentos antigos que servem de base para o novo. A contextualização com a situação 

social do momento, isto é, as eleições foram destaque, como forma de favorecer uma 

compreensão do exposto. Ao explanar, sempre colocava em destaque algumas observações, 
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como umas dicas para que o aluno fixasse melhor. Incentivou o aluno a falar e a participar da 

aula. Quando um aluno perguntou algo, ele disse ao aluno – ‘O que você acha?’ 

Importante é fazer com que o aluno pense. Não devemos dar a resposta pronta. O 

aluno precisa refletir um pouco mais. Ao apresentar um exercício, instigou o alunado a buscar 

todas as alternativas que poderiam existir para a solução do problema. E, assim, foi 

resolvendo o exercício, mas sempre lembrando que também poderia ser feito de outra forma. 

Percebemos que houve uma interação dos alunos com a resolução do exercício proposto. A 

turma se apresentou bem descontraída e com bastante empolgação, pois, ficou acertado que, 

possivelmente, um desses exercícios explanados em sala poderiam cair na prova. Ao final da 

aula, o professor incentivou os alunos a exercitar mais em casa e ressaltou que até o dia da 

prova seriam somente exercícios, mas que era preciso que a lista de exercícios fosse feita. 

Todas as aulas assistidas deste professor foram no período noturno. A pontualidade 

imperou em todas as aulas, tanto no início como no final. O professor permanecia na sala após 

o término da aula tirando dúvidas com os alunos. Perguntamos informalmente ao alunado 

como foi a assiduidade do professor durante o semestre. Obtivemos, unanimemente, a 

informação de que o professor nunca havia faltado uma única aula. O professor demonstrou 

um excelente relacionamento com a turma, sempre atendendo e ouvindo cada um que o 

chamava. Apresentou uma excelente organização didática no quadro negro, uma letra bem 

legível e uma linguagem acessível ao aluno. Quanto aos critérios apresentados na Ficha de 

Observação, podemos afirmar que o professor A atingiu todos os critérios com excelência. 

PROFESSOR B – As aulas deste professor foram no período da tarde. Podemos dizer 

que a pontualidade foi a marca registrada deste professor, pois ele chegou bem antes do 

horário da aula. Após apagar o quadro, dividiu-o em três partes bem equitativas, 

demonstrando uma organização didática. Ao iniciar a aula, retomou alguns itens que são 

necessários para a continuidade do conteúdo que iria expor, isto é, fez uma revisão dos 

conteúdos já apresentados. Portanto, podemos afirmar que a introdução do conteúdo foi 

apresentada com habilidade didática da parte do docente. 

Consideramos razoável o espírito de liderança e a eloquência verbal deste docente, 

uma vez que ele falava muito baixo. Assim, a clareza e a objetividade da comunicação 

ficaram a desejar, pois são ferramentas indispensáveis no fazer docente. Mesmo assim, a 

turma estava super atenta e calada. O professor procurou interagir com a turma questionando 
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sobre possíveis dúvidas do alunado. Por exemplo: “Tudo bem, posso continuar?” Mas em 

momento algum se dirigiu a um aluno específico, sempre seus questionamentos eram para a 

turma toda, como: “Vocês estão lembrados? Prestem atenção, isto já caiu na prova”. 

Apenas uma aluna interagiu com o professor, elaborando alguns questionamentos 

sobre o que estava sendo exposto e sobre quando seria a prova. O professor respondeu os 

questionamentos da aluna, e adiantou: “o que é que falta agora para terminar o exercício?” 

Isto é muito importante, pois inclui o aluno no processo de ensino e aprendizagem, de forma 

que ele também construa o conhecimento, refletindo sobre sua própria experiência de 

aprendizagem. 

O professor sempre estava se reportando à lista de exercícios que os alunos deveriam 

já ter feito, como também aos exercícios que já tinham sido feitos na sala de aula pelo 

professor. O alunado era muito passivo e apenas confirmava a compreensão do conteúdo 

exposto através do balançar de suas cabeças. A contextualização do conteúdo e o 

reconhecimento dos saberes dos alunos não foram identificados pela parte da pesquisadora. 

Nos itens apresentados, a habilidade de variar e a habilidade de ilustrar com exemplos, 

o professor desempenhou um alto grau de experiência. Percebemos, também, que há pouco 

relacionamento professor aluno. O professor não interage muito e não abre espaço para o 

alunado. A frequencia foi assinada através de uma lista. Levando-se em consideração os 

critérios elencados para observação, podemos afirmar que o Professor B atingiu um índice 

bom. 

PROFESSOR C – As aulas foram no período noturno, após o recesso das festas 

natalinas. A sala estava repleta, com 38 alunos. O alunado era de vários cursos como: 

Economia, Contabilidade e Administração. O professor iniciou com uma retrospectiva do 

calendário escolar e com a distribuição do conteúdo para as provas. Apresentou, então, uma 

proposta teórico-metodológica para a continuidade do curso. 

Este professor também dividiu o quadro negro como todos os outros professores 

observados e pesquisados. Elaborou uma revisão do conteúdo, tomando como base uma lista 

de exercícios que os alunos já possuíam. Começou apresentando o raciocínio da elaboração do 

exercício, mas logo em seguida foi sugerindo, motivando e perguntando aos alunos como 

seriam os próximos passos. E, dessa forma, ele ia escrevendo no quadro o que os alunos iam 

propondo, inclusive os cálculos eram feitos pelos alunos. Continuava elaborando perguntas e 
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esperava a resposta do aluno. Isto demonstrou o alto nível de compreensão da turma. O aluno 

raciocinava, sintetizava e respondia, destacando o que já tinha se explorado. 

Para movimentar mais sua aula, o professor em lugar de questionar, levantou hipóteses 

e chamava o alunado para a percepção do encaminhamento da solução da questão. Assim, ele 

ia e voltava ao raciocínio do quesito várias vezes, de forma que o aluno fixasse e 

compreendesse os passos do raciocínio da questão. Outra forma de chamar, balançar, instigar 

e motivar o aluno era através de sua pergunta: “e ai, o problema acabou ou não?” Dava um 

tempo para que o aluno raciocinasse e, em seguida, apresentava o que ainda faltava para a 

solução final do problema. 

Estas aulas foram as únicas que a pesquisadora conseguiu compreender o raciocínio 

lógico dos exercícios matemáticos. Houve esta facilidade devido à contextualização dos 

exercícios matemáticos estarem direcionados aos conteúdos específicos dos cursos dos alunos, 

como Economia, Administração e Contabilidade. De forma que o vocabulário e a 

aprendizagem de alguns conceitos tornaram-se mais familiares para a pesquisadora, como: 

Receita = quantidade produzida X preço de venda; Lucro = despesas - receita. 

No que concerne à performance em sala de aula, o professor C possui excelente tom de 

voz, excelente postura, letra super legível, fala com excelente dicção e pausadamente. Quanto 

aos critérios apresentados na Ficha de Observação, a pesquisadora considera que este 

professor atingiu em todos os critérios um grau de excelência. 

PROFESSOR D –Chegou à sala aula, mais ou menos com 10 minutos de atraso. 

Percebemos que isto era um hábito, pois o alunado também chegou atrasado. Este fato parecia 

normal, visto que o professor ficou esperando ainda um pouco a chegada dos alunos. Quando 

todos estavam já acomodados, o professor se dirigiu à turma e deu seu “Bom Dia”, 

demonstrando muita calma e permanecendo sentado durante todo o tempo da aula. 

Consideramos essa postura e movimentação desaconselhável ao profissional docente, uma vez 

que sentado, o interlocutor fica impossibilitado de ver, perceber e interagir com todos da sala. 

O primeiro assunto a ser discutido foi sobre um trabalho que os alunos deveriam ter 

feito. Nesse momento, foi necessário refazer as atividades como também o calendário das 

apresentações dos trabalhos. O professor incentivou os alunos na elaboração dos trabalhos 

como também demonstrou a necessidade da apresentação dos mesmos. Houve muita 

discussão e questões sobre os temas dos trabalhos bem como sobre a apresentação. O 
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professor deixou que cada aluno ou melhor cada grupo escolhesse o tema e o dia da 

apresentação. Em hora nenhuma houve indução nem imposição da parte do professor. 

O professor ouvia atentamente a opinião de cada aluno e suas dificuldades e destacou a 

metodologia que deveria ser desenvolvida no trabalho. O calendário acadêmico também foi 

um dos temas a ser discutido. O professor ainda incentivou o alunado a recorrer a outros 

cursos que existem na UFPB com o objetivo de enriquecer seus conhecimentos. 

Em seguida, questionou sobre o material que foi enviado por email, mais uma vez o 

alunado ficou calado, demonstrando muita passividade. Apenas um aluno enalteceu e elogiou 

esta iniciativa. O professor insistiu sobre o trabalho enviado e destacou que o aluno do curso 

presencial e o aluno do curso virtual estudam os mesmos conteúdos e que esta proposta 

adotada favorece um diálogo entre estas duas modalidades de ensino, por meio da socialização 

dos dois grupos de alunos. 

Foi também discutido com todos, o processo avaliativo adotado na disciplina e os 

alunos apresentaram suas opiniões, como a importância dos procedimentos apresentados e a 

relação dos conteúdos sobre a origem da Matemática. O professor enalteceu a disciplina 

História da Matemática e incentivou os alunos a cursarem esta disciplina para fundamentar 

sua formação. 

A discussão continuou com o velho tema “professor que não explica e só faz copiar os 

exercícios no quadro”. Para o alunado esta situação torna-se difícil, pois ou se copia ou se 

olha para o quadro para se entender a explanação do conteúdo. Também, a discussão sobre 

“temos professores que querem dar o conteúdo completo, isto é o que é importante para ele”. 

O professor discutiu o processo avaliativo, isto é, os instrumentos – as provas, que na 

maioria das vezes, os professores do nosso centro adotam. A partir de então, fez uma 

explanação sobre a importância de tornar as aulas de Matemática em aulas dialógicas e ao 

apresentar o conteúdo, o professor deveria ter a consciência de levantar a parte histórica deste 

conteúdo. Também é preciso consideração o fator tempo X metodologia para trabalhar um 

conteúdo. 

Os temas foram surgindo para discussão. Como pesquisadora não deveríamos ter 

interferido, mas solicitamos ao professor a permissão e fomos atendidas para emitir nossa 

opinião. Iniciamos nossa fala com alguns questionamentos para que todos refletissem: a) 
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professor universitário é uma vocação, um emprego, uma profissão?; b) qual o papel do 

professo universitário; c) mito ou verdade - tudo que falam dos professores do CCEN? 

A discussão foi muito boa, pois adentramos em temas importantes como: a formação 

docente, os saberes, a história de vida de cada um, a visão da complexidade dos saberes 

docentes, a transformação dos paradigmas, a superação da supremacia da sala de aula, a 

abertura para o novo... Levando-se em consideração os critérios elencados para observação, 

podemos afirmar que o Professor D atingiu um bom índice. 

PROFESSOR E – Chegou à sala de aula no horário. Deu boa tarde à turma e começou 

sua explanação com uma revisão dos conteúdos já trabalhados. Possui excelente organização 

de quadro, excelente linguagem, entonação de voz, postura e performance em sala de aula. 

Sabe o nome de cada aluno, e assim vai buscando interagir com a turma. Possui uma forma 

carinhosa de chamar a atenção do aluno – “o que foi fulano?” 

Na sua explanação, relembrou os conteúdos do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio para fazer a ligação com o conteúdo que ora se propunha a transmitir. Também fez a 

relação da expressão matemática com um texto em português de maneira que o aluno fixasse 

melhor o conteúdo. Além deste recurso, procurava sempre exemplificar resgatando conteúdos 

matemáticos em filmes, em histórias, em fatos. Aproveitava e indicava a leitura de obras 

literárias que contribuem para o desenvolvimento e crescimento dos conhecimentos dos 

alunos. 

Alguém chamou o professor à porta, mas ao voltar à sala, o professor chamou dois 

alunos para retomar o assunto da aula, de forma que sua metodologia muito bem organizada 

era amparada pela repetição dos conteúdos em forma de texto e com bastante exemplificação. 

Relacionava os nomes dos alunos da sala com nomes de pessoas famosas. Trabalhou as 

adversidades surgidas em sala, como celular de aluno que toca, conversas, saída de aluno, de 

uma forma carinhosa e com muita classe. Quanto aos critérios apresentados na Ficha de 

Observação, podemos afirmar que o professor E atingiu todos os critérios com excelência. 

Após a análise das observações das aulas dos referidos professores, e antes de 

adentrarmos nas considerações finais, entrevistamos o Coordenador do Curso de Matemática 

da UFPB, lócus de nossa pesquisa, com a finalidade de na visão deste gestor, obter subsídios 

institucionais que respaldasse nossa pesquisa. A entrevista transcorreu no ambiente do 

Coordenador do Curso, no período da manhã, com uma duração de mais ou menos 02 horas. 
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Durante nossa entrevista vários temas foram discutidos, entre eles, destacamos: o papel 

do professor universitário, as dificuldades do gestor de um curso de graduação, os pontos 

positivos e as lacunas da formação do docente universitário, a relação professor-aluno, a 

relação dialógica, os saberes necessários, o planejamento das atividades, a avaliação da 

aprendizagem, o acúmulo de atividades do docente, as exigências da titulação, o aprender 

tecnológico, entre outros que surgiram no desenvolvimento da entrevista. 

Logo na primeira questão da entrevista com o gestor do Curso de Matemática do 

CCEN/UFPB, percebemos a importância deste último instrumento. Uma vez que já tínhamos 

opiniões do alunado, observado os professores citados e considerados “nota 10” pelos alunos, 

e todos os dados quantitativos analisados da nossa pesquisa, paramos para refletir novamente 

sobre os mesmos questionamentos do início da nossa pesquisa: o mestrado e o doutorado 

qualificam ou certificam o docente universitário? Como alguns professores construíram os 

saberes docentes tão bem apresentados pelo alunado? 

Ao analisar os dados da entrevista do coordenador do Curso de Matemática da UFPB, 

percebemos e compreendemos que segundo o entrevistado, o maior problema da coordenação 

do Curso de Matemática é a queixa dos alunos no que diz respeito o relacionamento professor 

aluno. Relembramos que, a categoria “relacionamento professor aluno” foi também citada 

pelos alunos ficando em segunda posição. (ver quadro 03 pág. 119). Neste caso, fica claro que 

sem uma relação entre as partes não há processo. Observa-se na fala do coordenador que a 

maioria dos professores do Curso de Matemática não interagem com o alunado, dificultando 

assim o processo ensino aprendizagem. 

 
As principais queixas que eu tenho tomado conhecimento, que a gente nota, 
são relativas ao relacionamento de aluno com o professor. O professor, na 
maioria das vezes, tem uma formação em que ele encara o aluno, digamos 
como um ser inferior. Ele é o detentor do conhecimento e repassa para o 
aluno. Em determinadas situações ele não tem um trato muito bom com o 
aluno. Por exemplo: ou não tem, ou ele finge que não tem a capacidade de 
notar que o aluno não está acompanhando a aula. Simplesmente ele dá as 
costas, ou finge que não vê ou finge que não escuta. Isto acontece demais, o 
problema do relacionamento do professor com o aluno. Esta é uma das 
principais queixas. Então, se ele não tem essa capacidade de ver e de se 
relacionar com os alunos, para saber que eles não estão atingindo aquele 
nível desejável, então aí fica difícil. Logo, a principal queixa é o 
relacionamento professor aluno. (Fala do coordenador do Curso de 
Matemática). 
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Diante de tais fatos, fica difícil tanto para o aluno quanto para o professor. Destacamos 

que a proposta do paradigma emergente enaltece a interação das pessoas, de seres humanos 

que dialoguem. No caso da relação docente discente, o novo paradigma acredita numa ação 

conjunta onde ambos exponham, discutam e construam novos conhecimentos proporcionando 

assim uma formação diferenciada para ambos. A pedagogia universitária embasada na 

epistemologia do diálogo, da multirreferencialidade, na transdisciplinaridade e numa visão de 

mundo que inclua a totalidade dos conhecimentos e dos saberes, atende a todas estas 

necessidades. Mas neste caso, 

 
cabe ao docente, com ajuda intra e interinstitucional, passar de simples 
especialista de sua disciplina para professor dessa mesma disciplina. Esse 
movimento envolve conhecimento específico e pedagógico, tendo como 
meta a atividade docente voltada para a aprendizagem do aluno, ou seja, a 
apropriação por parte deste de conhecimentos, saberes, fazeres, destrezas e 
estratégias necessárias à sua formação profissional. (ISAIA e BOLZAN, 
2007, p. 165-166). 
 

Diante disto, é notório a falta de relacionamento professor aluno no Curso de 

Matemática do CCEN da UFPB. O coordenador deste curso admitiu que tenta conversar com 

alguns colegas, mas, na maioria das vezes fica impossível. 

 
Dependendo do professor, isto é, com o professor que eu tenho uma 
profundidade, uma facilidade para conversar, eu falo com ele. Olha, está 
acontecendo isso, será que você não podia agir de uma forma um pouco 
diferente. Mas, tem professores que eu não tenho condições de fazer isto, 
porque no nosso departamento hoje vive um clima muito tenso. Instaurou-se 
um clima aqui no departamento, um clima muito pesado, tem professor que 
eu não tenho condições de fazer uma abordagem desta. 
É impossível fazer, pois simplesmente a pessoa nem comigo fala. Então, não 
fala nem trata comigo nem como Eduardo professor, nem como Eduardo 
coordenador. Então eu fico impotente diante de uma situação dessa. Qual é 
minha saída então? Às vezes, para contornar a saída converso com o chefe 
do departamento que é o chefe mais imediato do professor. Então eu 
comunico ao chefe e ai o chefe vez por outra toma alguma iniciativa de 
conversar com o professor. (Fala do coordenador do Curso de Matemática). 
 

Não seria justo afirmar que todos os problemas de um curso sejam colocados nas mãos 

do corpo docente. Acreditamos, também, que existam problemas burocráticos, acadêmicos, 

como também a falta de base teórico-cientifíca do alunado. Os alunos, além de se queixarem 

de seus professores em termos de relacionamento como já comentamos, alegam outros 

problemas acadêmicos, como afirma o coordenador do Curso de Matemática: 
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A carga horária que é muito cansativa. Nós temos períodos com 31créditos 
para o aluno cumprir. É uma dificuldade muito grande, principalmente para 
o aluno noturno, que trabalha, que não tem dois expedientes disponíveis pra 
vir para a universidade, ele só tem um. 
Existem situações em que eu tenho que colocar, encaixar no horário da 
noite, digamos, 07, 06 ou 05 disciplinas. Simplesmente não cabe, só se eu 
usar o sábado, que a gente sabe que, para quem trabalha a noite é uma 
grande dificuldade. Pois, o sábado é reservado ao descanso, ou para o 
próprio trabalho. Então, eles têm essa queixa também fora da relação 
professor. Existem queixas mais, digamos institucionais, de conteúdo às 
vezes muito extensos. (Fala do coordenador do Curso de Matemática). 
 

Ao entrevistar o coordenador do Curso de Matemática, tínhamos como objetivo abrir 

espaço para uma área que, com certeza, poderá ser um dos sustentáculos para a mudança de 

paradigma que tanto desejamos, visto que pela via da coordenação de um curso, alunos e 

professores terão a oportunidade de compreender e fazer a mudança no processo educacional. 

Para tanto, questionamos o coordenador, no que diz respeito à ação pedagógica do professor 

do referido curso. Como já apresentamos e, o coordenador enfatiza, a formação docente dos 

professores do DM é quase que na sua totalidade composta por bacharéis, com pós-doutorado 

e doutorado. É um fato, os bacharéis não possuem uma formação pedagógica, isto é, não 

possuem os saberes pedagógicos que sustentam a profissionalização docente. Sendo assim, 

como compreender a ação docente deste profissional? 

 
Olhe, a maioria dos nossos professores, eles são bacharéis em Matemática. 
Ele gosta e acha que todos os fatos têm que ser bem demonstrados, as aulas 
deles às vezes são aulas com quadros bem organizados, as demonstrações 
são impecáveis, aqueles símbolos todos, tudo muito bem arranjados. Eles 
acham que é muito simples você acompanhar essa sequência, que está ali, 
uma definição, um teorema, a demonstração, as observações. As aulas se 
resumem nisto, como se aquilo fosse uma coisa fácil de qualquer pessoa 
acompanhar e entender. Então o fazer docente hoje desse professor é 
basicamente nesse sentido. Tem professor que chega aqui para dar aula, 
chega no quadro escreve, escreve, escreve e às vezes não olha nem para a 
turma. Então, ele acredita naquilo e não pode nem dizer que ele está errado e 
nem que está certo. Os números falam por si, pela quantidade de 
reprovações que a gente tem nas disciplinas. Ele acha que aquilo ali está 
certo. (Fala do coordenador do Curso de Matemática). 
 

A ação docente, o fazer pedagógico, os saberes docentes para a educação do século 

XXI propõem que a temática da compreensão seja o eixo do trabalho docente. Morin (2001, p. 

93) afirma que “a compreensão não pode ser quantificada. Educar para compreender a 

matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa; educar para a compreensão humana é 
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outra”. O paradigma educacional emergente de Moraes (1997) defende a ideia de que a tarefa 

da educação do futuro envolve a necessidade de despertar no indivíduo a responsabilidade 

consigo mesmo, com o ser humano, com o social e com a relação à natureza. Esta educação 

deve “ensinar a cada um a medida de suas possibilidades, dar opções e oportunidades de 

aprender de acordo com as suas capacidades e as suas inteligências, lembrando que cada ser 

humano é o seu próprio agente de decisão e responsabilidade”. (MORAES, 1977, p. 174). 

Na visão do coordenador, os professores do DM estão na contra-mão da história. 

 
Eles não param nenhuma aula para falar sobre um filme que passou ontem à 
noite. Eles não param nenhuma aula para perguntar o que foi que os alunos 
acharam sobre o resultado de uma última pesquisa. Não, isto para eles é 
perder tempo, isto é, está enrolando, e se alguém faz isto está enrolando. O 
professor do DM é uma pessoa muito susceptível a colocar rótulos, qualquer 
coisa que fuja àquilo que ele ache que seja uma aula. Por isso, é que tão 
difícil você propor uma mudança para os professores do Departamento de 
Matemática. (Fala do coordenador do Curso de Matemática). 
 

No decorrer de nossa entrevista, surgiu da parte do coordenador do curso, uma 

discussão sobre o tema “avaliação da aprendizagem”. O mais agravante eram os instrumentos 

avaliativos. É preciso diferenciar que “prova” é um instrumento de avaliação. O processo de 

avaliação deve ser participativo, sendo assim, perpassa pela construção e aplicação de vários 

instrumentos avaliativos. Através destes instrumentos, professores e alunos percebem a 

construção e a evolução da aprendizagem dos conteúdos. O coordenador do Curso de 

Matemática descreve a respeito dessa temática. 

 
Por conta da evasão e da retenção das disciplinas do departamento, o centro 
disponibilizou uma quantidade de dinheiro para os departamentos investirem 
em projetos de melhoria do ensino. O DM convocou os professores para 
umas reuniões. Numa das reuniões eu coloquei o seguinte: será que a gente 
estudou tanto e será que nossa avaliação vai continuar sendo aquela de 
prova escrita? A gente não teria uma outra forma, mais inteligente que 
busque outras coisas do aluno, que não seja a tal da prova escrita? Às vezes 
a gente vê um aluno super participativo na aula, quando chega na prova 
escrita, ele não tem aquele rendimento que você esperaria que ele tivesse. 
Vamos ver se a gente consegue uma outra maneira de avaliar esses alunos, 
tirando essas provas escritas, como um trabalho em grupo, de equipe, de 
situação problema, ou alguma coisa tipo assim? 
Um colega, não vou citar o nome para não ser deselegante, disse que não 
concebe, na cabeça dele, outra forma de avaliar o aluno que não seja por 
uma prova escrita. Ele disse que não concebe. Ele pode até querer fazer, mas 
vai ter uma espécie de cobrança, de alguma entidade que está acima dele, 
não sei se Deus, não sei o quê? Que vai dizer: olha isso aqui que você está 
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fazendo vai baixar o nível da turma, o que é que vão falar por aí do 
professor? (Fala do coordenador do Curso de Matemática) 
 

A discussão sobre a avaliação da aprendizagem continuou. Ficamos perplexas quando 

o coordenador se expressou sobre o entendimento do instrumento “prova” e sua aplicação 

generalizada para todas as turmas de uma mesma disciplina. Como fica a liberdade, a 

autonomia da aprendizagem de cada turma? Somos seres humanos heterogêneos, com 

diversidade de cultura, de valores, com ritmos de aprendizagem e com histórias de vidas 

diferentes. Os professores também possuem diferentes metodologias para seu fazer e sua ação 

pedagógica. 

De uma turma para outra encontramos divergências e dificuldades na aprendizagem. 

Como compreender um instrumento avaliativo para ser aplicado uniformemente em todas as 

turmas? O interesse na aprendizagem do aluno foi a quarta entre as categorias mais citadas 

pelos alunos (ver quadro 03 pág. 119). No nosso entendimento, como professora de Didática e 

de Avaliação da Aprendizagem, disciplinas que preparam o licenciando para o fazer docente, 

fica difícil compreender uma postura como esta citada acima. Para que haja um 

acompanhamento da aprendizagem do aluno e também do processo pedagógico, é importante 

que o professor utilize vários instrumentos avaliativos. Conforme nossas observações, o relato 

do coordenador do Curso e as respostas dos alunos pesquisados, isto não está acontecendo 

com o processo avaliativo do Curso de Matemática. 

 
Existe uma coisa no DM, eu já vi em outros lugares, mas eu acho isso de 
uma falta de sentido tão grande que é o seguinte: Cálculo Vetorial e 
Geometria Analítica é uma disciplina que tem 18 turmas. Existe um grupo 
que defende com unhas e dentes. O que é que acontece? Existe uma tal de 
equipe. Em essência o que é que a equipe faz. A equipe se reúne para que 
todos estas turmas façam a mesma prova. Porque fazem isto? Para policiar o 
trabalho do outro. Se você não faz igual, então você está na rasgadeira. Nós 
temos essa crença, avaliação é a prova. Eu sou um dos professores altamente 
criticados, eu e outras pessoas, porque ousei dizer que isto não dá certo. As 
equipes têm que funcionar, isto quer dizer, fazer a mesma prova. Se os 
alunos estão bem ou se os alunos estão mal, a prova é no dia X. Você querer 
obrigar todo mundo a caminhar da mesma forma até chegar o dia daquela 
prova, isto não tem cabimento. (Fala do coordenador do Curso de 
Matemática). 
 

Ao discutir a ação docente dos professores do DM, o entrevistado retomou a temática 

sobre o relacionamento professor aluno. Esta categoria obteve a segunda colocação entre as 

mais citadas pelos alunos pesquisados (ver quadro 03 pág 119). O coordenador do curso 
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relatou um fato relevante sobre a sexta categoria expressada pelos alunos “acessibilidade e 

disponibilidade para dúvidas fora da sala de aula” (ver quadro 03 pág. 119). Deste tema, 

surgiu também a questão das horas destinadas ao atendimento ao aluno. Infelizmente, muitos 

de nossos colegas não declaram que é um direito do aluno e um dever do professor as horas 

destinadas ao atendimento ao aluno. 

 
Voltando à primeira pergunta sobre o relacionamento professor aluno. 
Aconteceu uma coisa muito curiosa sexta-feira. Eu estava na coordenação e 
chegaram dois alunos meus para tirar dúvidas. Debati alguns problemas com 
eles e quando terminou, os alunos disseram: professor muito obrigado 
desculpe aí ter interrompido seu tempo. Eu disse: vocês não têm que me 
agradecer de nada, eu sou o professor dessa disciplina, a hora que vocês me 
procurarem, eu estou disponível para atender vocês, se eu estiver sozinho, 
podem vir aqui não tem problema não. Este ponto da relação professor 
aluno, aqui no DM é sério. Eu já ouvi dizer por ai, como coordenador você 
tem a oportunidade de ouvir de tudo, você fica mais perto dos alunos. Já 
ouvi que lá na Física, os professores não tiram dúvidas do aluno, fora do 
horário de aula, porque eles não são pagos para isto. Quem tira as dúvidas 
fora do horário de aulas são os monitores. Então, você veja como estes dois 
departamentos estão ligados através dessa estranha afinidade. (Fala do 
coordenador do Curso de Matemática). 
 

Diante dos fatos apresentados pelo coordenador, insistimos que precisamos mudar o 

paradigma. Não é mais aceitável que nossos professores continuem com posturas, com 

posicionamentos que divirjam totalmente do que pretendemos, isto é, uma educação 

problematizadora, uma educação participante, uma educação de troca, de construção de 

saberes e de fazeres. É preciso então quebrar os paradigmas. Reafirmamos que nossa tese 

defende mudanças de paradigmas. Sabemos o quanto é difícil mudar a mentalidade, a cabeça 

dos professores, das pessoas de uma forma geral. Morin (2006) afirma que antes de mudar as 

estruturas das IES, as matrizes curriculares, os projetos, é preciso mudar a mentalidade do 

docente. Enquanto os docentes não mudarem a mentalidade, as IES não mudam. 

 

Eu estava conversando com um colega e fiz até um desabafo meio 
pessimista. As reuniões que a gente está fazendo a respeito desses projetos, 
infelizmente elas estão fadadas a não dar em nada, porque as pessoas não 
mudam. Aliás, elas, as reuniões, poderiam ter uma chance de êxito se você 
conseguisse mudar um pouco o pensamento das pessoas. Aqui é muito 
difícil aceitar algum tipo de mudanças. Ah, dá trabalho! Para mudar uma 
aula, dá muito trabalho. Tem colegas aqui que pesquisam, batalham, 
trabalham para produzir uma aula, para dar uma aula. Aí você encontra 
outros que dizem, dentro de cinco minutos, vou embora dar minha aula. 
(Fala do coordenador do Curso de Matemática). 
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Concordamos com o coordenador do curso e sabemos que não é fácil mudar a cabeça 

de quem está, vamos dizer assim, quase pronto. Ninguém está pronto. Não estamos prontos, 

nem eu nem você. Estamos quase prontos. Em primeiro lugar, partimos do princípio que os 

professores, de uma forma geral, se acham prontos. Antes de querer mudá-los, temos que 

mostrar para eles que nós não estamos prontos. Nós somos seres quase prontos e este quase 

pronto nunca vai terminar, quer dizer estamos sempre em processo, em continuidade, em 

movimento, em complementação. 

Nossa tese está embasada nas ideias de Edgar Morin (2000), filósofo que estuda várias 

teorias, como: da física, da química, da biologia, da ecologia, etc. Como resultado, tudo é um 

movimento da complementação, dessa complexidade de coisas que vão acontecendo, que a 

gente vai ter que ir trançando, juntando o tecido e arrumando as ideias. Quem acha que só 

existe uma ideia, que só existe uma coisa para se segurar, precisa mudar e passar pelo 

processo de transformação, pois, os conhecimentos não são separados, eles são e estão todos 

relacionados uns com outros. Para Moraes (1997, p. 191) a educação do futuro passa pelas 

“redes de conhecimento e de informações que descentralizam a produção do conhecimento. 

[...] São redes de informações das quais fazem parte múltiplos usuários, com múltiplas 

funções, nas quais os papéis são compartilhados, divididos e redistribuídos”. 

 

O que eu vejo de mais complicado nesse processo de mudanças nas pessoas 
aqui... Veja bem, é tipo assim, eu não coloco a coisa como uma ignorância, 
eles não são ignorantes. Eles conhecem, eles sabem que é possível fazer um 
trabalho diferente. Mas é como eu disse a você, existe uma entidade, 
pairando, uma coisa que eu ainda vou descobrir, um negócio assim mais ou 
menos etéreo, que está por aqui rondando e que diz olha isso aí é lero lero, 
bota na tua cabeça que isto é conversa para boi dormir. Trabalho, a turma 
interagindo com você, discutindo, fazendo um projeto, isto não existe não, 
isto é lero, lero. Conhecimento aqui é a prova, 2x + 3y e tal, a prova cabal de 
que o cara entendeu ou não o negócio é isto aqui, fora isto, o resto é blá, blá, 
blá. Eu torço que um dia estas pessoas mudem, porque elas abraçaram uma 
profissão belíssima que é o magistério. Apesar de todas as dificuldades que 
nós encontramos, ainda é uma profissão que eu mesmo não me vejo fazendo 
outra coisa. (Fala do coordenador do Curso de Matemática). 

 
Sem querer, nós começamos a discutir o tema da nossa próxima questão, isto é, no que 

se relaciona ao planejamento das ações didáticas e pedagógicas, como elas são planejadas, 

organizadas e executadas pelos professores? Você como gestor, como vê este planejamento, 

esta organização? Você expressou que já existe no nível de departamento ou de coordenação, 
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a proposta das equipes que estudam e que pensam que podem fazer diferentes. Seria 

interessante que você explicasse melhor estas ações pedagógicas. 

 
Veja bem: como funcionam hoje, as equipes. Elas têm uma primeira 
reunião. Pra que? Pra discutir o dia da prova. Eventualmente uma conversa: 
você está em que parte do programa? Eu estou em tal parte, e você? Ah, 
estou em tal, não cheguei ainda, minha turma é muito fraca. É preciso 
lembrar a prova é tal dia, não vamos esquecer não? O fazer, o planejamento 
da equipe é este. E claro, o programa é aquele mesmo. Tudo muito 
debochado. Uma prática diferente, isto fica a cargo de cada professor, se ele 
quiser, ele tem que planejar. Institucionalizada e basicamente as equipes se 
reúnem para marcar o dia da prova e/ou para elaborar a provas, isto é para 
que as provas saiam as mesmas. (Fala do coordenador do Curso de 
Matemática). 
 

Então, quer dizer que no que concerne às ações pedagógicas e didáticas dos 

professores do DM, elas não são planejadas, nem organizadas e, consequentemente não são 

executadas. Por exemplo, a partir do próximo semestre, vamos tentar uma turma piloto, uma 

amostragem, uma abordagem diferente. Quer dizer que isto não acontece? Por favor, 

professor, explique melhor. 

 

Não, elas não existem. Eu já estou aqui há 15 anos, neste departamento. Eu 
só vi até hoje, vou ser bem sincero, em uma ou duas turmas. As turmas 
menores de matemática, tem dois ou três professores que ainda ousam. Mas, 
a grande maioria dos professores não ousa. Talvez a matemática hoje, ela 
ainda padeça justamente de um problema, que seja este de ousar mais, ousar 
mais nas ações pedagógicas. Fugir dessa formação vamos dizer assim: de 
pegar o livro, chegar lá e teorema tal, observação, exemplos. Para as 
disciplinas de engenharia, cálculo I, cálculo II e cálculo III o funcionamento 
é este das equipes. Primeira reunião discutir o dia da prova, segunda reunião 
a primeira prova e terceira reunião a próxima prova. Reúnem-se para 
elaborar e marcar as provas. Ações efetivamente pedagógicas, no sentido da 
palavra, para tal parte do conteúdo, nós vamos tentar estas inovações e tal e 
tal parte que os alunos sentem mais dificuldades vamos tentar estas 
estratégias, não, nós não temos. (Fala do coordenador do Curso de 
Matemática). 

Não iremos discutir esta temática, isto é, as ações e o planejamento didático-

pedagógico, pois elas farão parte de nossas considerações finais. Temos experiência de ensino 

com as disciplinas: metodologia do ensino superior, didática do ensino superior, avaliação da 

aprendizagem e institucional e estamos apontando algumas sugestões no final de nossa tese. 

Após a defesa desta, nós nos colocamos à disposição da coordenação e do departamento de 

Matemática, mesmo sabendo o que iremos enfrentar, para discutirmos esta parte de organizar, 
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planejar e executar as ações e atividades didático-pedagógicas, tanto com o professor como 

com o aluno. Inclusive estamos em falta com o professor coordenador do projeto de ensino à 

docência, pois nos comprometemos em ministrar uma palestra sobre docência no ensino 

superior para os alunos que fazem parte deste projeto, mas terminamos não executando. 

Em termos de trabalho institucional, gostaríamos de saber agora, como coordenador, 

qual ou quais as dificuldades encontradas para gerir um curso de graduação em uma 

universidade? 

 
Eu não tenho uma forma de acompanhar a evolução dos alunos no curso. O 
sistema que a universidade disponibiliza ainda é muito precário. O que é que 
eu estou fazendo. Eu imprimi fluxogramas do curso, 300 fluxogramas e 
estou marcando em cada um, aluno por aluno o que ele já cursou ou não 
cursou. O histórico escolar do aluno fornece, mas ele não dá uma visão 
macro da coisa, puxa esse cara está atrasado, ou está adiantado. Ele não diz 
isto porque é uma sequência de informações, todas muito juntas. O sistema 
não fornece isto, eu sofro muito pra acompanhar meus alunos, porque todo 
período eu tenho que atualizar. Daí surge o problema de solicitação de 
vagas. Eu recebo muitas reclamações de professores, de chefes de 
departamento e de coordenadores de curso. Professor o senhor pediu 10 
vagas para tal disciplina e só se matricularam 02 alunos. Justamente, por eu 
não ter este acompanhamento eu faço um pedido de vagas geralmente para 
cima. 
A gente tem um problema grande de retenção. Nós temos alunos de 2001 e 
2002 que ainda não chegaram sequer a um terço do curso. Oito anos dentro 
da universidade. O aluno se matricula, mas sai reprovado em todas. Eu não 
tenho como pressionar. A gente tem este problema entre a realidade do 
aluno e a realidade do curso e nesse meio está o coordenador que é 
pressionado por causa da retenção, mas também não tem como tomar muitas 
providências. O coordenador quer pressionar sobre a retenção, mas eu não 
tenho um mecanismo de pressão. A gente não tem uma legislação que 
permita, não é que eu queira punir, mas a coisa não pode correr tão frouxa. 
Você tem que exigir compromisso. Temos pessoas que não chegaram a 
terminar o curso por nível de dificuldade, pela sua própria estória de vida, 
mas tem pessoas que não estão nem aí. (Fala do coordenador do Curso de 
Matemática). 
 

Questionamos se no Fórum de Coordenadores de Cursos da UFPB esta discussão era 

sempre debatida, e se estes mesmos problemas eram recorrentes nos outros cursos de 

graduação. Para nossa surpresa, o entrevistado afirmou que ele está na coordenação do Curso 

de Matemática há um ano e nunca houve uma reunião da Pró-Reitoria de Graduação. 

Interferimos, apontando que, na nossa opinião, alguns desses problemas apresentados seriam 

de fácil solução, uma vez que temos na UFPB, o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, 

que trabalha muito bem com a criação de vários programas institucionais, e que poderia 
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produzir algo para melhorar e solucionar esta questão do acompanhamento do aluno na nossa 

universidade. 

 
Eu até mostrei para o Diretor do NTI, olha aqui o tanto de papel que eu 
tenho para o acompanhamento dos alunos. Numa época desta! Comprei até 
uma caixa de lápis de cor e vou pintando: já fez Cálculo I pinto, já fez 
Calculo II também. Claro que eu poderia estar fazendo isto no computador, 
era até mais cômodo, mas seria o mesmo processo, seria manual também. 
Quando a gente puxasse o cadastro dos alunos era para aparecer. (Fala do 
coordenador do Curso de Matemática). 
 

Ao elaborar as questões de nossa entrevista, imaginamos qual seria a relação entre a 

coordenação do curso, o aluno e o professor? Apesar de não estar pesquisando o aluno, não 

poderíamos desvinculá-lo do processo, pois professor e aluno estão juntos. Não poderíamos 

analisar o saber pedagógico do professor sem considerar o processo de entrada e de saída do 

aluno, o coordenador e a coordenação do curso. Por exemplo, ministrar uma aula para um 

aluno não é a mesma coisa de ministrar para 15 ou para 60 alunos. A quantidade de alunos em 

sala de aula é muito importante para o nosso fazer docente em sala. Uma turma com um só 

aluno é desestimulante. Não existe uma relação de construção, uma discussão do processo, 

fica uma relação dialógica, o professor fala e o aluno fala. Isto é, quando o professor deixa 

falar. 

É, fica difícil. [Risos]. Nós estamos adotando uma estratégia aqui no DM, eu 
não vou criticar a Chefia, não vou criticar ninguém. A gente está 
aumentando muito a quantidade de alunos na sala. Isto é muito perigoso. Por 
exemplo, tem turmas que estamos começando com 70 alunos. Eu acho que o 
desempenho cai um pouco. Eu tenho uma turma à tarde que tem uns 75 
alunos, é muita gente. Se este povo começa a conversar um pouco mais, para 
eu falar é muito difícil. Nós estamos nos enveredando por este caminho. 
Existe gente aqui no CCEN que defende esta ideia de sala de aula até de 140 
alunos. Isto é uma coisa exagerada e estapafúrdia. Não tem condições de 
você fazer um trabalho com 70 alunos, fica difícil. (Fala do coordenador do 
Curso de Matemática). 

 
Discutimos os pontos negativos, agora gostaríamos de saber como gestor, qual ou 

quais são os pontos positivos no gerenciamento de um curso de graduação em uma 

universidade? Por que você acha que é importante um professor passar pela coordenação de 

um curso? 

 
Particularmente, para mim, está sendo muito importante. Tem dois pontos 
que me chamam atenção e que me deixa muito feliz. Primeiro é conhecer os 
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alunos do Curso. Sempre que eu estou fazendo este trabalho de 
acompanhamento eu passo por aluno e digo, ah! Este eu sei quem é. Essa 
coisa de conhecer os alunos é muito prazerosa. Eu como professor do 
Departamento de Matemática não conhecia os alunos do nosso curso. 
A outra coisa é poder ajudar estes alunos. É muito prazeroso na época de 
matricula. É uma época que verdadeiramente eu passo uma semana inteira, 
de manhã à noite na universidade, ajustando matrículas. Mas, ao chegar em 
casa, mesmo muito cansado, eu chego muito alegre. Porque puxa, chega um 
aluno para falar com você e diz professor eu estou desesperado. Porque 
existe um número limite de créditos para se matricular, 16 créditos no 
mínimo. Então eu digo, vamos ver. Dá para você fazer esta? Não dá não, diz 
o aluno. Então eu olho no sistema e monto o horário com ele. Isto para mim 
é muito importante, o aluno chegar com um problema aparentemente 
insolúvel no universo dele, pra mim nem tanto. E o aluno sair daqui 
satisfeito. Basicamente a minha maior alegria é poder ajudar os alunos. (Fala 
do coordenador do Curso de Matemática). 
 

Segundo o entrevistado, ressaltamos que se faz necessário humanizar o ensino. Não 

importa qual seja, em especial, o da matemática que é o que estamos estudando, o ensino tem 

que ser humanizado. Se a coordenação do curso já começa a fazer um trabalho de 

humanização, como afirma o coordenador do curso, isto já é uma sementinha que está sendo 

plantada. Quem sabe, no futuro teremos, professores, funcionários e alunos mais 

humanizados. Então, o processo ensino aprendizagem será mais proveitoso, mais rentável, 

teremos menos retenção, menos reprovação, menos desistência e evasão no curso de 

matemática. 

 
Você tem razão, a Matemática não está muito humanizada. Eu espero que 
quando eu sair da coordenação, os próximos coordenadores tentem 
continuar fazendo isto. Um tratamento mais paciente com os alunos. Já 
houve época que até a segurança já foi chamada para organizar e acalmar os 
ânimos no período da matrícula. Eu sempre procuro levar a coisa da 
matrícula de uma forma calma. Tem horas que eu saio e tem 10 pessoas 
falando comigo. Eu digo calma, calma. Modéstia à parte eles têm a 
confiança que eu vou resolver o problema deles. E isto me deixa feliz. (Fala 
do coordenador do Curso de Matemática). 
 

Com base nas ideias da pós-modernidade, no paradigma emergente e na teoria da 

complexidade, o professor tem um papel fundamental, pois, além de construir e discutir os 

conhecimentos com seus alunos, sua função também é de proporcionar condições para que a 

sociedade seja, de fato, composta de cidadãos conscientes, comprometidos e protagonistas da 

construção de uma nova civilização. Para tanto, Morin (2007, p. 69) afirma que “se eu fosse 
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professor, tentaria religar as questões a partir do ser humano, mostrando-o em seus aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais”. 

Ao final de nossa entrevista observamos que a coordenação do Curso de Matemática 

assentiu com a maioria das categorias apresentadas pelos alunos pesquisados (ver quadros 03 

e 04, págs. 119 e 121-122). Compreendemos, então, que o Curso de Matemática 

institucionalmente composto pela coordenação e por um departamento, neles lotados os 

alunos e os professores, e levando em consideração as falas dos alunos, do coordenador do 

curso e dos professores que pesquisamos, se faz necessário criar ações, planejamentos e 

atividades que busquem reformular o pensamento, o fazer e o agir do docente e do discente do 

Curso de Matemática do CCEN da UFPB, tanto no sentido institucional, como no sentido da 

formação acadêmica do professor e do aluno do referido curso. 

Acreditamos que já estamos na hora, o tempo é o agora, de enfrentarmos e decidirmos 

pela transformação do paradigma tradicional em paradigma emergente, uma vez que 

 
a crise atual é também decorrente de uma crise do conhecimento, da 
ignorância de como ocorre o processo de construção do conhecimento, do 
desconhecimento de sua complexidade e da multidimensionalidade do 
processo educativo, que implica aspectos inseparáveis e simultâneos, que 
envolvem os aspectos físicos, biológicos, mentais, psicológicos, culturais e 
sociais. (MORAES, 1997, p. 84). 
 

Acreditamos, também, que a formação dos indivíduos acontece em todos os espaços e 

a sala de aula não é o único lugar da construção do conhecimento. O saber não é transmitido 

somente pelo professor, o conhecimento se constrói em movimento, na interdisciplinaridade, 

na multidisciplinaridade, na transdisciplinaridade, na humanização do processo educativo. As 

Instituições de Ensino Superior terão que assumir o paradigma deste novo século e, para tanto, 

é preciso discutir e conhecer a Pedagogia Universitária. Enfim, os professores universitários 

“devem contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, 

ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão”. (MORIN, 2006, p. 65). 

Nesta compreensão, apresentamos, a seguir, nossas considerações e sugestões para que 

a nossa universidade, os professores e alunos possam discutir conosco a Pedagogia 

Universitária e o nosso projeto de Formação Continuada para os docentes de nossa instituição. 
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À GUISA DE CONCLUSÕES: propondo sugestões 
 
01 –COMPREENDENDO A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA 
 
 

Retomamos o objeto de nosso estudo - os saberes pedagógicos dos professores 

universitários – e, para melhor compreendermos esta temática, se faz necessário introduzir a 

terminologia “pedagogia universitária”, como também a mudança do paradigma tradicional 

para o paradigma da pós-modernidade ou como já expressamos, o paradigma emergente. O 

professor universitário, mesmo não sendo o único ator da prática pedagógica do ensino 

superior, ele é considerado o mais representativo e significativo do processo ensino e 

aprendizagem. 

Sob este foco, destacamos a importância da complexidade dos saberes docentes no ato 

de ensinar e de aprender, enaltecemos as ciências da educação que apóiam o fazer e o saber 

fazer do docente e ainda discutimos a profissionalização do docente universitário. 

De uma forma geral, as pesquisas sobre o Ensino Superior enfatizam as temáticas 

desenvolvidas pelos professores vinculados aos programas de pós-graduação, uma vez que a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES exige destes 

docentes uma sobrecarga de trabalho acadêmico, especificamente uma produção teórico-

cientifica em sua área de saber específico, jamais uma produção teórico-pedagógica ou mesmo 

uma produção sobre o processo ensino aprendizagem, área e/ou domínio também de atuação 

do profissional docente. 

Este acúmulo de trabalho interfere no cotidiano deste docente, isto é, no fazer 

pedagógico, no saber e no fazer de sua sala de aula. É importante lembrar que as Instituições 

de Ensino Superior – IES, mesmo tendo como base a tríade (ensino, pesquisa e extensão), o 

ensino é o “carro chefe”, visto que temos no nosso país uma demanda enorme de jovens que 

precisam estar e ser qualificados para o mercado de trabalho, que ora se encontra com novas 

demandas de formação. O professor universitário necessita também estar atento às novas 

demandas sociais e, a partir de então, compreender, entender e discutir a temática “docência 

universitária ou pedagogia universitária”. 

Essa compreensão perpassa pela transformação do paradigma tradicional para o 

paradigma emergente. Ao analisarmos as falas dos alunos pesquisados, observamos que na 
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visão deles, os professores, em especial os que atuam no DM ainda concebem o ensino como 

uma transmissão de conhecimentos, uma concepção da perspectiva da reprodução do 

conhecimento. Este entendimento fortalece o paradigma tradicional e se opõe às ideias do 

paradigma emergente. 

Na compreensão do paradigma emergente, o conhecimento se constrói a partir da 

discussão, da prática de ambos os sujeitos do processo, isto é, o aluno e o professor. Esta 

forma de compreender o conhecimento ficou constatado no momento de nossa observação nas 

aulas dos professores escolhidos pelos alunos como os professores nota dez. Percebemos que 

entre os cinco (05) docentes observados, o ensino era tradicionalista e eles não estimulavam 

os alunos a fazer suas próprias pesquisas, aspecto mais próximo e essencial na compreensão 

do paradigma emergente. Não é fácil fazer uma ruptura com a prática pedagógica 

tradicionalista. Na transição de paradigmas, vários fatores e critérios emergem, entre eles, 

encontramos: 

 
o clima institucional vivido, o momento político-econômico do país, o nível 
de organização e pressão da sociedade civil, as formas de controle do 
conhecimento profissional, a estrutura interna de poder, a legitimidade 
organizacional e de lideranças, o nível de satisfação profissional de 
professores e servidores, o engajamento e articulação dos alunos, enfim, 
toda a gama de fatores que, num jogo intrincado de relações, estimulam 
certos comportamentos e inibem outros. (CUNHA, 2005, p. 33). 
 

É de se entender, também, que no caso específico do docente, a quebra de paradigma e 

a construção de novos saberes pedagógicos são construídos com base em referências diversas 

como: sua história familiar; sua trajetória escolar e acadêmica, isto é, sua formação inicial e 

continuada; seu envolvimento com seus pares; sua convivência no ambiente de trabalho e sua 

inserção no contexto cultural, no tempo e espaço em que se encontra. 

Na perspectiva da mudança de paradigma, retomamos a temática “formação docente” 

que já vem sendo discutida desde a década de 1990 nos principais eventos e congressos da 

área educacional. Países como a França, Portugal, Espanha, Inglaterra, EUA, Canadá e Brasil, 

desenvolvem estudos e pesquisas nessa temática com publicações bem diversificadas. No 

Brasil, a maioria destes estudos se concentra na formação docente do professor do Ensino 

Fundamental e Médio, que se dá obrigatoriamente nos Cursos Normal Superior e de 

Licenciatura nas Instituições de Ensino Superior, conforme a LDB Nº 9.394/96. 
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A temática “formação docente” abrange vários campos como: educação infantil, 

educação de ensino fundamental e ensino médio, educação de jovens e adultos, educação 

indígena e educação de pessoas com necessidades especiais. Além desses campos, e com uma 

preocupação primordial, surge a formação docente do professor universitário. Quem forma 

este profissional de ensino? Que formação didático-pedagógica possui este profissional?  

As pesquisas no âmbito da formação de educadores têm confirmado que há uma 

demanda inesgotável, um universo significativo dos referidos profissionais que desejam 

renovar e atualizar seus conhecimentos pedagógicos. Registramos que há uma lacuna 

significativa em termos de produção do conhecimento em educação cujo objeto de pesquisa 

venha a ser o professor universitário ou, em especial, a docência universitária. Destacamos em 

nosso referencial teórico trabalhos importantes nessa área, como as pesquisas de Alarcão e 

Tavares (2001), os estudos de Rios (2001), as pesquisas de Vasconcelos (2000) e de Cunha 

(1992), 

 
os quais analisam aspectos didático-pedagógicos do professor universitário 
enfatizando o uso do portifólio no cotidiano da sala de aula. [...] sobre a 
competência e qualidade na docência. [...] a ação docente e a construção da 
felicidadania. [...] a formação do professor do ensino superior. [...] o bom 
professor e sua prática. (RODRIGUEZ, 2008, p. 234). 
 

Segundo Celso Vasconcelos (2001), não adianta mudar o discurso sem que as ideias 

sejam aplicadas no cotidiano, tampouco só a prática, ou seja, adotar técnicas novas se, 

internamente prevalecem antigas concepções. 

A formação aqui desvelada justifica-se por diversas razões, especialmente pela 

motivação de contribuir para a melhoria da qualidade educativa e pedagógica dos Cursos de 

Graduação e de Licenciatura da UFPB. No que concerne ao docente, esta formação 

oportunizará maior aprendizado pedagógico-psicológico-psicopedagógico, como também o 

desenvolvimento de uma proposta que ofereça recursos inovadores para auxiliar as incertezas 

do percurso pedagógico e que conduza à reflexão diante das constantes mudanças. 

Desse modo, deverão constituir-se no processo de Formação Continuada para docentes 

dos Cursos de Graduação e de Licenciatura da UFBB, uma autoformação proveniente dos 

estudos de teorias e reflexões sobre a prática profissional. O processo de Formação 

Continuada impulsiona a necessidade de construir novas metas para a prática docente 

universitária criando a compreensão dos saberes docentes em junção com os saberes 
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específicos e os teóricos, os saberes das ciências da educação e da pedagogia. A Formação 

Continuada associa ao conceito de formação de professores a ideia de inovação, de mudança, 

de atualização e crescimento profissional. 

Reafirmamos nosso pensar quando ressaltamos que, 

 
querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a uma situação de 
ensino, a práticas de ensino e a um professor seria, então, um absurdo. É a 
mesma coisa que querer estudar uma situação real de trabalho, uma situação 
real de ensino, sem levar em consideração a atividade do professor e os 
saberes por ele mobilizados. Finalmente, querer estudar os professores sem 
estudar o trabalho e os saberes deles seria um absurdo maior ainda. 
(TARDIF, 2002, p. 257). 
 

As Instituições de Ensino Superior precisam divulgar, expandir seus conhecimentos, 

suas pesquisas. O famoso tripé das universidades – o ensino, a pesquisa e a extensão – 

necessita de um movimento com o objetivo de fazer circular as experiências de cada um 

destes eixos. São muitos obstáculos que impedem a formação dos acadêmicos nas grandes 

universidades, porém, o mestre não perde seu valor e sabe-se que ele é fundamental na 

sociedade. O docente, numa visão mais arcaica, ainda é considerado o protagonista da 

educação e, durante sua vida, esteve estampado o seu compromisso e o respeito veraz com a 

educação. 

O professor do ensino superior, com sua missão intermediadora, precisa organizar não 

apenas suas ideias filosóficas, mas ensiná-las e estar aberto a questionamentos, sugestões ou 

críticas que possam surgir no processo por ele iniciado. No momento com seus discentes, 

surge a possibilidade de abertura ao mundo, aprende com seus alunos, porque se todos sabem 

algo, todos os sujeitos, neste ínterim, também ignoram algo a mais. 

Participando do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Docente e, também, após 

coletar ideias e sugestões durante o decorrer desta pesquisa, nos propomos, como participante 

deste Grupo e como professora formadora de professores, apontar algumas sugestões que 

poderão ser implementadas nos diversos Cursos de Graduação e Licenciatura da UFPB. 

Acreditamos que a Formação Continuada aqui proposta poderá oferecer possibilidades para o 

aperfeiçoamento profissional do professor universitário mantendo coerência entre o discurso e 

a prática. 

Nossa proposição está embasada na contribuição da construção de uma pedagogia 

universitária, estimulando um processo permanente de reflexão da prática pedagógica docente 
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desenvolvendo experiências práticas nos processos de ensinagem. Para tanto, apresentamos 

nossos objetivos específicos: caracterizar o perfil profissional dos docentes dos Cursos de 

Graduação da UFPB; reconhecer em si a capacidade de criar, imaginar e re-significar a prática 

pedagógica, na perspectiva da formação reflexiva; estudar os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Didática do Ensino Superior, com vistas à ampliação dos saberes 

formadores; refletir paradigmas contemporâneos e sua implicação na aprendizagem e 

formação profissional. 

Apresentamos, como proposta, oferecer Cursos de Formação Continuada Didático-

Pedagógico para os professores da UFPB, do Campus I. O Curso será ministrado levando-se 

em consideração as necessidades dos docentes como também as sugestões que por ventura 

surjam no momento da apresentação deste projeto à Coordenação de cada Curso da 

Instituição. A proposta compreende um curso permanente, com uma carga horária de 45 

horas-aula, ministradas durante o recesso acadêmico. Nesta ocasião, serão trabalhados quatro 

eixos temáticos que serão desenvolvidos no percorrer do processo: a) a pedagogia 

universitária; b) o processo de ensinagem; c) a reflexão e ação do processo; d) os saberes 

formadores. 

Inicialmente, faremos um levantamento bibliográfico selecionando livros, artigos e 

outros trabalhos de pesquisa de autores contemporâneos no estudo da formação docente do 

Ensino Superior. Com base neste enfoque tentar-se-á contribuir com a prática didático-

pedagógica dos docentes do Ensino Superior, levando em consideração a diversidade e a 

pluralidade do contexto social que influenciam esta prática e o papel que este profissional 

exerce na formação dos profissionais das diversas áreas de conhecimento. O Curso envolverá 

momentos distintos que se complementam: 

• levantamento do material bibliográfico a ser estudado; 

• vivência prática dos conteúdos propostos; 

• observação e anotações no diário de bordo dos relatos de experiências dos docentes; 

• troca de experiências entre as diversas áreas de conhecimento; 

Para operacionalização didático-pedagógica deste projeto é imprescindível parcerias 

com: a Pró-Reitoria de Graduação – PRG, a Comissão Permanente de Pessoal Docente – 

CPPD e a Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento - DSA desta Instituição de Ensino, 

objetivando o respaldo da infra-estrutura necessária para a realização deste projeto como: a 
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divulgação, recursos materiais e o apoio acadêmico junto às Coordenações dos Cursos de 

Graduação e de Licenciatura desta Universidade. 

Apresentamos um quadro das ações a serem desenvolvidas para a implantação do 

Curso de Formação Continuada para os Docentes da UFPB. 

 
Quadro 05 – Ações do Projeto do Curso de Formação Continuada 
 

 PERÍODO DE EXECUÇÃO 
ATIVIDADES 2010 2011 

 1ºSem. 2ºSem. 1ºSem. 2ºSem. 
Levantamento e atualização do material bibliográfico 
 

 XXX XXXX XXXX 

Apresentação do projeto à Pró-Reitoria de Graduação – 
PRG, à Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, 
à Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento – DAS e às 
Coordenações dos Cursos de Graduação e Licenciatura da 
UFPB. 

 
 

 
XXX 

  

Reelaboração do projeto com as novas propostas 
 

 XXX   

Vivência prática do I Curso de Formação Continuada 
Didático Pedagógico 

 XXX XXXX XXXX 

Apresentação do Relatório Final  XXX XXXX XXXX 
Quadro elaborado pela pesquisadora – Projeto de Formação Continuada 

 

Em continuidade com as discussões sobre Pedagogia Universitária, e após este estudo 

de doutorado, no qual pesquisamos os saberes pedagógicos dos professores do Curso de 

Matemática do CCEN da UFPB, em especial o cotidiano de suas práticas, afirmamos que a 

formação inicial, como também a formação acadêmica (mestrado e doutorado) destes 

docentes, não dão conta das necessidades pedagógicas de uma sala de aula, levando-se em 

consideração os pressupostos do paradigma emergente. Com este perfil, a formação 

continuada proposta, neste caso, para os docentes da UFPB, se propõe a discutir, a estudar e a 

pesquisar os saberes pedagógicos que ora estes profissionais vêm construindo e 

desenvolvendo em suas salas de aula. 

Entre os estudiosos da formação do docente universitário, é fato que a formação 

pedagógica deste profissional necessita ser revista, conforme afirma Cordeiro (2008, p. 106) 

“[...] por um lado, ter formação pedagógica consistente ainda não se constitui critério de maior 

importância para o acesso à docência universitária. Por outro lado, os professores já em 

exercício têm enfrentado grandes desafios no cotidiano de suas práticas docentes”. 
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Além destas sugestões apresentadas, ainda propomos uma revisão ou um acréscimo, 

para não falarmos tão radicalmente, uma exigência que deveria ser posta nos Editais de 

Concurso para Professor das IES. Os candidatos deveriam apresentar os requisitos necessários 

à prática docente, isto é, além dos saberes específicos que compreendem a formação inicial e a 

formação acadêmica (mestrado e doutorado), uma formação que compreenda os saberes 

experienciais, os saberes curriculares e os saberes da formação profissional (TARDIF, 2000). 

Talvez, estejamos sonhando demais, visto que a transformação de paradigmas não 

acontece tão rápido e tão facilmente, pois ela começa na cabeça das pessoas e não com 

normas, com regras, com decretos, com mudanças de propostas curriculares. Acreditamos 

também que esta mudança acontece no momento em que o profissional, isto é, o docente do 

ensino superior, se destina, se dedica, se debruça a compreender, a entender a complexidade 

do processo educacional. E, sendo ele um construtor desse processo, precisa então rever, 

estudar, ler e pesquisar a multirreferencialidade e a pluralidade dos saberes em todas as áreas 

dos conhecimentos. 

Vejamos como se procede a formação dos profissionais da carreira jurídica (juiz, 

promotor, procurador) isto é, os profissionais da magistratura e do ministério público. Para 

que um profissional consiga passar em um concurso para um destes cargos, é exigido deste 

profissional os seguintes passos: a) formação acadêmica em Curso de Direito (formação 

inicial); b) Exame da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil (formação continuada); c) 

exercício jurídico comprovado durante três anos contendo no mínimo cinco peças processuais 

em cada área jurídica - criminal, cível e trabalhista - (saberes de experiência na profissão). 

Na formação médica, temos: formação acadêmica em Curso de Medicina (formação 

inicial), exercício de no mínimo um ano em área específica da escolha do profissional 

(Residência Médica), credenciamento no Órgão de Classe competente, no caso o Conselho 

Federal de Medicina - CRM. Estes dois exemplos de profissões apresentam exigências de uma 

experiência específica na área de atuação da profissão a qual o profissional se destina a atuar. 

Não concordamos, mas, infelizmente, constatamos que não existe a obrigatoriedade da 

experiência da docência para o professor universitário. Torna-se inconcebível, inadmissível 

esta constatação, pois é o professor das IES que, sem ou com formação na docência, vem 

formando todos os profissionais de nível superior. Esta exigência da experiência da docência 
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poderá ser comprovada pelo real exercício da profissão, quer seja no ensino fundamental, no 

ensino médio, no ensino superior e/ou em projetos de monitoria e de docência das IES. 

Simões (2003, p. 149) compreende que, na formação do professor de matemática, 

objeto de nosso estudo, além dos saberes docentes apontados por Tardif (2000), da formação 

acadêmica (mestrado e doutorado), ainda deveria existir, como eixo principal da formação 

deste docente, as seguintes sugestões de Polettini (1999): 

▪ propiciar oportunidades para incentivo à reflexão sobre as experiências (matemáticas 

e não-matemáticas) passadas e presentes; 

▪ buscar a discussão do conhecimento do conteúdo, do conhecimento de como lecionar 

o conteúdo e do conhecimento do currículo de forma integrada sempre que possível; 

▪ incentivar trabalhos baseados não no isolamento, mas na colaboração entre os alunos 

e entre os docentes; 

▪ propiciar oportunidades de experiências com escolas do Ensino Fundamental e 

Médio; 

▪ incentivar a discussão de uma visão de Educação Matemática e não de Ensino de 

Matemática. 

Sob este prisma, se faz mister que, as Instituições de Ensino Superior reconheçam que 

existe um saber pedagógico que deve ser aprendido e apreendido pelos que compõem a 

docência universitária, isto é, os professores universitários, a fim de que estes saberes possam 

fundamentar suas práticas, transformando-as em novas experiências, e culminando no ensinar 

e no aprender – papel dos docentes que representam as IES. 

É imprescindível, urgente e se faz necessário que as IES, isto é, os docentes 

universitários elaborem, aceitem, incorporem e transformem o paradigma tradicional no 

paradigma emergente e, nesta perspectiva, alguns pontos devem ser destacados: 

▪ o ensinar e o aprender – são indissociáveis, aprender é criar, isto é pesquisar; 

▪ o conhecimento é um processo inacabado. 

Finalmente, acreditamos que o professor que antes era o dono do saber, passa a ser o 

profissional que, junto com os alunos, desempenha o papel de elaborar e reelaborar, criar e 

recriar, inventar e reinventar, construir e reconstruir, aprender e reaprender os novos 

conhecimentos transformando o novo paradigma do ensinar e do aprender. 
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APÊNDICE 01 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 

João Pessoa, 07 de maio de 2009. 

 

Ao Chefe do Departamento de Matemática 

Prof Jorge Costa Duarte Filho 

 

De Rogéria Gaudêncio do Rêgo 

Profa. do Departamento de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em 

Educação/CE/UFPB 

 

Sr. Chefe, 

 

Como professora do Programa de Pós-Graduação em Educação do CE da UFPB, 

estamos orientando uma pesquisa de Doutorado intitulada “Os saberes pedagógicos dos 

professores do ensino superior: o cotidiano de suas práticas”, com a doutoranda Mara Leite 

Simões. 

Com o objetivo de levantarmos os dados necessários à investigação, solicitamos a 

autorização de V. Sa. para que a aluna aplique questionário com os docentes deste 

Departamento e com um grupo de discentes do Curso de Matemática, bem como colete as 

informações acadêmicas relevantes ao Curso, junto à Secretaria do DM. 

Atenciosamente, 

 

Rogéria Gaudêncio do Rego 

SIAPE 1126088 
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APÊNDICE 02 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

João Pessoa, 16 de junho de 2009 

 

 

Ao Chefe do Departamento de Matemática do CCEN/UFPB 

Prof. Dr.  Jorge Costa Duarte Filho 

 

Sr. Chefe 

 

Como doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação do CE/UFPB e 

orientanda da Profa. Dra. Rogéria Gaudêncio do Rego, na pesquisa intitulada “Os saberes 

pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas práticas”, venho solicitar 

a V. Sa. a autorização da aplicação de um questionário ao corpo discente do Curso de 

Matemática desta instituição. 

Ao analisar o fluxograma das disciplinas do Curso de Matemática, escolhemos as 

disciplinas referente aos períodos (3º, 5º e 7º), de forma a obtermos uma amostragem do aluno 

deste Curso. Nesta perspectiva, nos propomos a aplicar o questionário nas seguintes turmas: 

 

Períodos Disciplinas Professor Horário / Sala 
Séries e Equações 
Diferenciais 
Ordinárias 

 
Milton 
 

• TI 0800 às 1000 (CAB 108) 
• TI 1600 às 1800 (CAA 104) 
• TI 2040 às 2220 (CAA 104) 
 

 
 
 
 
 

3º 
 
 
Cálculo Diferencial III 

Abdoral 
 
................. 
 
JB 

• SQX 0800 às 1000 (CAA 103 
• SQX 1900 às 2050 (CAA 104) 
.................................................... 
• SQX 1600 às 1800 (CAE112) 
• SQ 0800 às 1000 (CCENAB6) 
• SQ 1900 às 2050 (CCENAB6) 
 

 Álgebra Linear I Jacqueline • SQ 0800 às 1000 (CCENA 105) 
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Álgebra I Andrade •TI 1000 às 1200 (CCENA 102) 

 
Cálculo Avançado Uberlândio • TI 0800 às 1000 (CCENA 102) 

 
Matemática para o 
Ensino Básico II 

Antonio 
Joaquim 

• SQ 0800 às 1000 (AMB) 

 
 
 
 

5º 

Introdução a Análise 
Real 

João 
Marcos 

• SQX 1900 às 2050 
(CCENA103) 

Introdução à 
Geometria Diferencial 

Pedro 
Hinojosa 
 

• TI 0800 às 1000 (CCENA 102)  
 

7º 
Introdução à Álgebra Fernando • SQ 1900 às 2050 (CCENA 103) 

 
 

Atenciosamente, 

 

Mara Leite Simões 

Doutoranda em Educação 

Profa. Ms. do DME/CE/UFPB 
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APÊNDICE 03 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
João Pessoa, 16 de junho de 2009 

 
 
Ao Coordenador do Curso de Matemática do CCEN/UFPB 
Prof. Dr. Eduardo Gonçalves dos Santos 
 
 
Sr. Coordenador 
 
 

Como doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação do CE/UFPB e 

orientanda da Profa. Dra. Rogéria Gaudêncio do Rego na pesquisa intitulada “Os saberes 

pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas práticas”, venho solicitar 

a V. Sa. a autorização da aplicação de um questionário ao corpo discente do Curso de 

Matemática desta instituição. 

Ao analisar o fluxograma das disciplinas do Curso de Matemática, escolhemos as 

disciplinas referente aos períodos (3º, 5º e 7º), a fim de obtermos uma amostragem do aluno 

deste Curso. Nesse âmbito, nos propomos a aplicar o questionário nas seguintes turmas: 

 

Períodos Disciplinas Professor Horário / Sala 
Séries e Equações 
Diferenciais 
Ordinárias 

 
Milton 
 

• TI 0800 às 1000 (CAB 108) 
• TI 1600 às 1800 (CAA 104) 
• TI 2040 às 2220 (CAA 104) 
 

 
 
 
 
 

3º 
 
 
Cálculo Diferencial III 

Abdoral 
 
................... 
 
JB 

• SQX 0800 às 1000 (CAA 103 
• SQX 1900 às 2050 (CAA 104) 
........................................................ 
• SQX 1600 às 1800 (CAE112) 
• SQ 0800 às 1000 (CCENAB6) 
• SQ 1900 às 2050 (CCENAB6) 
 

 
 

Álgebra Linear I Jacqueline • SQ 0800 às 1000 (CCENA 105) 
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Álgebra I Andrade •TI 1000 às 1200 (CCENA 102) 
 

Cálculo Avançado Uberlândio • TI 0800 às 1000 (CCENA 102) 
 

Matemática para o 
Ensino Básico II 

Antonio 
Joaquim 

• SQ 0800 às 1000 (AMB) 

 
 
 

5º 

Introdução a Análise 
Real 

João 
Marcos 

• SQX 1900 às 2050 
(CCENA103) 

Introdução à 
Geometria Diferencial 

Pedro 
Hinojosa 
 

• TI 0800 às 1000 (CCENA 102)  
 

7º 
Introdução à Álgebra Fernando • SQ 1900 às 2050 (CCENA 103) 

 
 

Atenciosamente, 

 

Mara Leite Simões 

Doutoranda em Educação 

Profa. Ms. do DME/CE/UFPB 
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APÊNDICE 04 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 
 
 

Estou ciente e aprovo a pesquisa “OS SABERES PEDAGÓGICOS DOS 

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR: o cotidiano de suas práticas” que será feita pela 

profª MARA LEITE SIMÕES, doutoranda do PPGE/CE/UFPB, orientanda da Profª Dra. 

Rogéria Gaudêncio do Rego, junto aos docentes deste Departamento. 

 

 
 
João Pessoa, 01 de junho de 2009. 
 

 
 
Jorge Costa Duarte Filho 
Chefe do Departamento de Matemática do CCEN/UFPB 
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APÊNDICE 05 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA 

 

 
 
 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 
 
 

Estou ciente e aprovo a pesquisa “OS SABERES PEDAGÓGICOS DOS 

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR: o cotidiano de suas práticas” que será feita pela 

profª MARA LEITE SIMÕES, doutoranda do PPGE/CE/UFPB, orientanda da Profª Dra. 

Rogéria Gaudêncio do Rego, junto aos alunos do 3º, 5º e 7º períodos do Curso de Matemática 

desta Instituição de Ensino. 

 

 
 
João Pessoa, 01 de junho de 2009. 
 
 
 
Eduardo Gonçalves dos Santos 
Coordenador do Curso de Matemática 
Do CCEN da UFPB 
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APÊNDICE 06 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Prezado (a) Senhor (a)  
 
 

Esta pesquisa é sobre “os saberes pedagógicos dos professores do ensino superior no 

Curso de Matemática do CCEN/UFPB: o cotidiano de suas práticas” e será desenvolvida por 

Mara Leite Simões, aluna do Curso de Doutorado em Educação do PPGE do Centro de 

Educação da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª Dra. Rogéria 

Gaudêncio do Rego. 

Os objetivos do estudo são: investigar a prática docente do professor universitário com 

titulação de mestre e doutor na perspectiva de atender às demandas educacionais do século 

XXI, numa visão da complexidade. Para tanto, situaremos a evolução da formação docente do 

professor do ensino superior no contexto da educação brasileira; identificaremos as 

concepções dos professores do ensino superior sobre os saberes docentes; relacionaremos os 

saberes observados na prática docente com as referências teóricas que fundamentam a 

pesquisa; verificaremos se a prática docente dos professores com titulação de mestre e doutor 

no Curso de Matemática do CCEN da UFPB atende às exigências do século XXI. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o despertar das relações existentes entre 

os autores e atores do processo de ensinagem. Ao mesmo tempo, acreditar que a formação do 

professor acontece no exercício da prática docente embasada pela articulação dos diferentes 

saberes - entre eles o saber pedagógico e o das ciências da educação – que são fundamentais 

para o ato educativo, a prática pedagógica e para a formação do docente. Privilegiando, assim, 

as demandas sociais do século XXI, a teoria da complexidade, a multirreferencialidade, a 

diversidade, a pluralidade dos conhecimentos e dos saberes, as ideias de inovação, de 

mudança, de atualização e de crescimento (pessoal e profissional). Considerando, ainda, que 

existe uma complexidade na ação docente e que esta ação envolve múltiplas dimensões e 

saberes, ressaltamos, nesta pesquisa, a importância da discussão sobre a pedagogia 

universitária. 
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Solicitamos a sua colaboração para responder ao questionário e/ou participar da 

entrevista, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em 

eventos da área de educação e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que esta pesquisa não oferece riscos 

previsíveis para seu desempenho acadêmico. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na sua permanência acadêmica 

que vem recebendo na Instituição. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. 

 

______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa  
ou Responsável Legal 
 
 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 
 
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 
pesquisadora Mara Leite Simões 
 
Endereço (Setor de Trabalho): Departamento de Metodologia da Educação do Centro de 
Educação da UFPB 
 
Telefone: 83 3216 7446 

 
Atenciosamente, 
 
___________________________________________ 
 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 07 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

Pesquisa: Os saberes pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas 
práticas 

 
Prezado (a) Aluno (a) 
 
Estamos fazendo uma pesquisa sobre “Os saberes pedagógicos dos professores do 

ensino superior: o cotidiano de suas práticas”. Neste sentindo, solicitamos sua contribuição 
respondendo a este questionário como forma de validar o desenvolvimento de nosso trabalho. 
Os participantes não serão identificados. 

Agradecemos, antecipadamente, sua valiosa contribuição. 
 

Profa. Mara Leite Simões 
 
 

PERFIL DO ALUNO 

DADOS PESSOAIS: 

● Idade:  
 
a) de 18 a 25 anos (     ) b) de 25 a 35 anos (     )  c) de 35 a 45 anos (     ) 
d) de 45 a 55 anos (     ) e) mais de  55 anos (     ) 
 
 
● Sexo: a) Masculino (     )   b) Feminino (     ) 
 
 
● Formação: a) Licenciatura (      )  b) Bacharelado (      )       c) Período (        ) 
 
 
● Atuação como professor:  
 
a) Ensino Fundamental (     ) Anos de ensino:................................................................... 
b) Ensino Médio (     ) Anos de Ensino:................................................................... 
 
● Envolvimento com projetos de: a) pesquisa (     )     b) extensão (     )   c) ensino (     ) 
 
● Pertence a algum grupo de estudo e pesquisa: a) sim (     )  b) não (     ) 
 
Qual? .................................................................................................................................. 
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RESPONDA LIVREMENTE: 
 
01 – A LDBN, no seu Artigo nº 66 aponta que o professor universitário, prioritariamente deve 
ter curso de Mestrado e/ou Doutorado. A profissionalização docente, isto é, a pedagógica não 
é exigida na Lei. Você concorda? 
 
a) Sim (     )  b) Não (     )  Por que? Justifique sua resposta. 
 
 
 
02 – Para você, quais os critérios e/ou qualidades pedagógicas que você destacaria (que você 
admira) em um professor universitário? 
 
 
 
03 - Dentre os professores que você já estudou no Curso de Matemática da UFPB, quem você 
classificaria, como professor nota 10? 
 
PROF:  
Porque?  
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APÊNDICE 08 
 
TURMAS, PROFESSORES, DISCIPLINAS E HORÁRIOS QUE FORAM APLICADAS OS 

QUESTIONÁRIOS 
 

P Disciplinas Professor Nº 
Aluno 

Nº 
Turma 

Horário / Sala 

Séries/Equações 
Diferenciais 
Ordinárias 
 

 
MILTON 
 

18 
13 

03 • TI 0800 às 1000 (CAB 108) 
• TI 1600 às 1800 (CAA 104) 
• TI 2040 às 2220 (CAA 104) 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
Cálculo 
Diferencial III 

ABDORAL 
 
 
 
JB 
 

31 
19 
 
 
14 
23 
07 

02 
 
 
 
03 

• SQX 0800 às 1000 (CAA 103) 
• SQX 1900 às 2050 (CAA 104) 
 
 
• SQX 1600 às 1800 (CAE 112) 
• SQ 0800 às 1000 (CCENAB6) 
• SQ 1900 às 2050 (CCENAB6) 
 

Álgebra Linear I 
 

JACQUELINE 07 01 • SQ 0800 às 1000 (CCENA 105) 
 

Álgebra I ANDRADE 05 01 •TI 1000 às 1200 (CCENA 102) 
 

Cálculo 
Avançado 
 

UBERLANDIO 02 01 • TI 0800 às 1000 (CCENA 102) 
 

Matemática para 
o Ensino Básico 
II 
 

ANTONIO 
JOAQUIM 

01 01 • SQ 0800 às 1000 (AMB) 

Introdução a 
Análise Real 
 

JOÃO 
MARCOS 

07 01 • SQX 19:00 às 20:50 (CCENA103) 

 
 
 
 
 
 

5 

Matemática para 
o Ensino Básico 
I 
 

FLÁVIA 07 01 • SQX 20:40 às 22:20 (CAA105) 

Introdução à 
Geometria 
Diferencial 
 

PEDRO 
HINOJOSA 

06 01 • TI 0800 às 1000 (CCENA 103)  
 
 

7 
Introdução à 
Álgebra 
 

FERNANDO 02 01 • SQ 1900 às 2050 (CCENA 103) 
 

TOTAL 11 161 16  
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APÊNDICE 09 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

Pesquisa: Os saberes pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas 
práticas 

 
 

Prezado (a) Professor (a) 
 
Estamos fazendo uma pesquisa sobre “Os saberes pedagógicos dos professores do 

ensino superior: o cotidiano de suas práticas”. Neste sentindo, solicitamos sua contribuição 
respondendo a este questionário como forma de validar o desenvolvimento de nosso trabalho. 
Os participantes não serão identificados. 

Agradecemos, antecipadamente, sua valiosa contribuição. 
 

Profa. Mara Leite Simões 
 
 

PERFIL DO PROFESSOR 

 

DADOS PESSOAIS: 

● Idade:  
 
a) de 25 a 35 anos (     ) b) de 35 a 45 anos (     )  c) de 45 a 55 anos (     ) 
d) de 55 a 65 anos (     ) e) mais de 65 anos (     ) 
 
 
● Sexo: a) Masculino (     )   b) Feminino (     ) 
 
● Formação Inicial: a) Licenciatura (     )   b) Bacharelado (     ) 
 
Curso:................................................................................................................................. 
 
 
● Pós-Graduação:  
 
a) Especialização (     )........................................................................................................ 
b) Mestrado (     ) ............................................................................................................... 
c) Doutorado (     ) .............................................................................................................. 
d) Pós-doutorado (     ) ....................................................................................................... 
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● Atuação como professor:  
 
a) Ensino Fundamental (     ) Anos de ensino:................................................................... 
b) Ensino Médio (     ) Anos de Ensino:................................................................... 
c) Ensino Superior (     ) Anos de Ensino: .................................................................. 
 
 
● Envolvimento com projetos de: a) pesquisa (     ) b) extensão (     )   c) ensino (  ) 
 
 
● Pertence a algum grupo de estudo e pesquisa: a) sim (     )  b) não (     ) 
 
Qual? .................................................................................................................................. 
 
● A(s) disciplina(s) que você leciona pertence a: a) graduação (     ) b) pós (    ) 
 
 
 
RESPONDA LIVREMENTE: 
 
01 – A LDBN, no seu Artigo Nº 66 indica que o único requisito para ser um professor 
universitário é que o mesmo tenha curso de Mestrado e/ou Doutorado. A profissionalização 
docente, isto é, a pedagógica não é exigida na Lei. Você concorda? 
 
a) Sim (     )  b) Não (     )  Por que? Justifique sua resposta. 
 
 
 
02 – Ao término de seu Curso de Mestrado e/ou Doutorado sua prática de sala de aula ficou 
aprimorada ou modificada? Sim ou não? Como? Explique. 
a) Sim (     )  b) Não (     ) 
 
 
 
03 – Na sua opinião, o que precisa ser melhorado na formação pedagógica dos professores 
universitários? 
 
 
 
04 – Fazendo parte de um Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Formação Docente – 
GEPFD/CE/PPGE/UFPB –, e também como professor universitário, o que você acha que este 
Grupo deveria fazer para melhorar a pedagogia universitária? 
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APÊNDICE 10 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

Prof.: ................................................................................................................................... 
Disciplina: ........................................................................................................................... 
Assunto: .............................................................................................................................. 
Data: ..................................................... 
 
 

DESEMPENHO DO DOCENTE 

 

ITENS 
 

OBSERVAÇÕES 

Movimentação e postura 
 
 

 

Atividades de introdução 
 
 

 

Técnicas, recursos e 
metodologia e motivação 
 

 

Reconhecimento dos 
saberes dos alunos 
 

 

Contextualização do 
conteúdo 
 

 

Contribuições para a 
formação do educando 
 

 

Distribuição do tempo de 
aula 
 

 

Espírito de liderança 
 
 

 

Habilidade de introduzir 
o tema 
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Habilidade de olhar 
 
 

 

Habilidade de questionar 
 
 

 

Habilidade de variar 
 
 

 

Habilidade de ilustrar 
com exemplos 
 

 

Habilidade de reforçar 
 
 

 

Relacionamento 
professor/aluno 
 

 

Clareza e objetividade na 
comunicação 
 

 

Reação da turma 
(interesse, participação) 
 

 

Processo avaliativo 
 
 

 

Pontualidade às aulas 
 
 

 

Assiduidade às aulas 
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APÊNDICE 11 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
Pesquisa: Os saberes pedagógicos dos professores do ensino superior: o cotidiano de suas 
práticas 

 
Prezado coordenador do Curso de Matemática do CCEN/UFPB 
 
Estamos fazendo uma pesquisa sobre “Os saberes pedagógicos dos professores do 

ensino superior: o cotidiano de suas práticas”. Neste sentindo, solicitamos sua contribuição 
como entrevistado, de forma a validar o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Agradecemos, antecipadamente, sua valiosa contribuição. 
 
 

ENTREVISTA 

ROTEIRO: 

01 – Como coordenador do Curso de Matemática quais são as principais queixas relacionadas 
aos professores? 
 
02 – E as relacionadas aos alunos? 
 
03 – Como você compreende/explica a ação docente dos professores do Curso de 
Matemática? 
 
04 – No que concerne ao planejamento das ações didáticas e pedagógicas, como elas são 
planejadas, organizadas e executadas pelos professores? 
 
05 – Como gestor, qual ou quais as dificuldades encontradas para gerir um curso de graduação 
em uma universidade? 
 
06 – Como gestor, qual ou quais são os pontos positivos no gerenciamento de um curso de 
graduação em uma universidade? 
 
07 – Como a Coordenação do Curso de Matemática planeja, organiza e executa as atividades 
pedagógicas relacionadas ao Curso, de forma a atender os professores e os alunos? 
 
Esperamos, ao final de nossa pesquisa de Doutorado, poder contribuir com sugestões e como 
pertencemos a um Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Docente do 
CE/PPGE/UFPB, desde já nos colocamos à disposição. 
Obrigada, pela atenção. 
 
Mara Leite Simões 
Doutoranda do CE/PPGE/UFPB 


