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RESUMO  

 
 

Esta pesquisa considera a crise nas universidades, investiga alguns estudos, teorias 
e práticas de ensino-aprendizagem nesse contexto; questiona a formação do docente 
do ensino superior, destaca as competências atuais do docente das IES e sugere um 
plano  sistemático para a formação do professor do ensino superior, a partir de teorias, 
de vozes de gestores, professores e estudantes, com ênfase nas competências, 
disposições e capacidades, compreendidas como necessárias num contexto de 
incertezas e transformações. Nesse sentido, responde ao seguinte problema de 
pesquisa: quais são os elementos técnicos, humanos e sociais na formação do 
docente do ensino superior, que permitem observar e elevar competências 
necessárias para um impacto favorável ao desenvolvimento? Partiu-se das seguintes 
hipóteses: a) o ensino superior deve buscar urgentes transformações na relação 
ensino-aprendizagem e também para lidar com as inovações; b) para a formação de 
futuros docentes, é urgente mudar o protagonismo do professor; c) os docentes de 
ensino superior devem convidar os estudantes a refletir com eles, propondo práticas 
que despertem o envolvimento coletivo e ações, com as teorias apresentadas, dentro 
da sala de aula; e d) capacitação docente em tecnologia e práticas pedagógicas mais 
humanizadas são iminentes. Desta forma, o objetivo geral do estudo é reunir 
discussões teóricas e vozes sociais de gestores, docentes e estudantes do ensino 
superior, a fim de desvelar possíveis horizontes que beneficiem a adaptação das IES 
às imposições da contemporaneidade, bem como propor em um plano de ação outras 
metodologias e práticas sustentáveis para a formação do docente do ensino superior, 
como forma de possibilitar o desenvolvimento e uma educação para a cidadania. A 
fundamentação teórica da investigação está subsidiada em discussões de Buarque 
(2014), Cunha (1980), que tratam de universidade. Para tratar de docência, 
empregam-se os conceitos de Perrenoud (2000) e Nóvoa (2007), Nussbaum (2015), 
dentre outros. Por fim, para tratar de desenvolvimento, empregam-se as análises de 
Sen (2010) e Oliveira (2007), principalmente. Como estratégias metodológicas, foi 
realizada uma pesquisa de campo, através de entrevistas semiestruturadas 
individuais com os gestores de cinco IES e com nove professores com no mínimo 
cinco anos de experiência. Além disso, foram realizadas entrevistas em pares e 
individual, presencial e virtual com sete estudantes das IES pesquisadas, de 
diferentes cursos de graduação. Os dados coletados foram submetidos à análise 
qualitativa dos dados, o que resultou em um panorama de vivências atuais e 
perspectivas futuras dos docentes do ensino superior. Para a elaboração do plano de 
ação, como referencial teórico, há a contribuição de autores como Nussbaum (2015) 
e Nóvoa (2018), por destacarem a necessidade de novas formações ao professor e 
novos paradigmas da educação para a democracia e para as humanidades, em novos 
cenários do ensino superior. Dessa forma, no plano de ação, há uma proposta de uma 
rede de formação participativa para os docentes do ensino superior, em que é possível 
destacar competências, disposições e capacidades, a serem consideradas na 
formação inicial e continuada dos docentes da educação superior, para reduzir as 
vulnerabilidades e possibilitar reflexões sobre o desenvolvimento de uma sociedade 
como um todo. 
 

Palavras-chave: Ensino Superior. Docência no ensino superior. Formação inicial e 

continuada no ensino superior. Competências, disposições e capacidades para 

ensinar e aprender. Desenvolvimento.   



 
 

ABSTRACT 

 

This research considers the crisis in universities, investigates some studies, theories 
and teaching-learning practices in this context; investigate the training of higher 
education teachers, highlights the current skills of the HEI teacher and suggests a 
systematic plan for the training of higher education teachers, based on theories, the 
voices of managers, teachers and students, with an emphasis on skills, dispositions 
and capacities, understood as necessary in a context of uncertainties and 
transformations. In this sense, it answers the following research problem: what are the 
technical, human and social elements in the training of higher education teachers, 
which allow observing and raising the necessary skills for a favorable impact on 
development? We started from the following hypotheses: a) higher education must 
seek urgent changes in the teaching-learning relationship and also to deal with 
innovations; b) for the training of future teachers, it is urgent to change the teacher's 
role; c) higher education teachers should invite students to reflect with them, proposing 
practices that arouse collective involvement and actions, with the theories presented, 
within the classroom; and d) teacher training in technology and more humanized 
pedagogical practices are imminent.Therefore, the general objective of the study is to 
bring together theoretical discussions and social voices of managers, teachers and 
students of higher education, in order to show up possible horizons that benefit the 
adaptation of HEIs to the impositions of contemporary times, as well as proposing in 
an action plan with other sustainable methodologies and practices for the training of 
higher education teachers, as a way of enabling development and education for 
citizenship. The theoretical foundation of the investigation is supported by discussions 
by Buarque (2014), Cunha (1980), which deal with the university. To deal with 
teaching, the concepts of Perrenoud (2000) and Nóvoa (2007), Nussbaum (2015), 
among others, are used. Finally, to deal with development, the analyzes of Sen (2010) 
and Oliveira (2007) are used, mainly. As methodological strategies, a field research 
was carried out, through individual semi-structured interviews with the managers of 
five HEIs and with nine teachers with at least five years of experience. In addition, 
interviews were carried out in pairs and individual, presencial and virtual with seven 
students from the researched HEIs, from different undergraduate courses. The 
collected data were submitted to a qualitative analysis of the data, which resulted in an 
overview of current experiences and future perspectives of higher education teachers. 
Authors like Nussbaum (2015) and Nóvoa (2018) contributed to the elaboration of the 
action plan, as a theoretical referential, as they highlighted the need for new teacher 
training and new education paradigms for democracy and the humanities, in new 
higher education settings. Therefore, in the action plan, there is a proposal for a 
associated training network for higher education teachers, in which it is possible to 
highlight competencies, dispositions and capacities, to be considered in the initial and 
continuing training of higher education teachers, for reduce vulnerabilities and allow 
reflections on the development of a society as a whole. 
 

Keywords: Higher Education. Teaching in higher education. Initial and continuing 
training in higher education. Skills, dispositions and abilities to teach and learn. 
Development 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Uma crise só se torna desastrosa quando 
lhe pretendemos responder com ideias 
feitas, quer dizer, com preconceitos.  

 
          Hannah Arendt  

 

O Ensino Superior convive com os desafios atuais da relação ensino-

aprendizagem, da acelerada inovação tecnológica, do ambiente universitário em 

busca urgente de transformações, da formação pregressa dos professores e dos 

estudantes e outros. 

Muitos contextos universitários permanecem construídos sob a 

atmosfera tradicional da fragmentação dos saberes e layout das salas de aula com 

cadeiras enfileiradas passivamente, em frente ao quadro negro, para o indivíduo 

receber o conhecimento compilado, planejado, escrito com giz e transmitido pelo 

professor. A prática docente tradicional provoca o emudecimento dos estudantes, cria-

se o hábito de aprender passivamente, sem falar, pensar, perguntar, mesmo diante 

de novos métodos disponíveis, tecnológicos ou não.  

Como adequar o ensino superior ao mundo das instabilidades e das 

incertezas postas cotidianamente pela tecnologia, pela exigência da 

interconectividade, pela necessidade da participação criativa para a construção 

complexa de novos saberes, mantendo as relações humanas para o desenvolvimento 

social? 

Para a formação de futuros docentes e/ou futuros profissionais, como 

também para lidar melhor com as inovações, com a inteligência artificial e robôs da 

atualidade e do futuro, constituindo relações interpessoais saudáveis e de 

aprendizado efetivo, torna-se urgente mudar o protagonismo do professor, seguido do 

conteúdo, do conhecimento, da disciplina, da ementa discriminada da matriz 

curricular, no ambiente educacional. 

Discussões acadêmicas apontam que a relação professor- estudante é 

relevante, porém agir, a partir da prática e do resultado desse encontro entre professor 

e estudante, como proposta prioritária de desenvolvimento, com espaço para as 
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pessoas aprenderem a escolher o próprio caminho, os próprios valores, o que 

realmente faz bem em suas vidas, esta reflexão por parte dos docentes tem ocorrido?  

Importante destacar que, neste trabalho, considera-se como 

desenvolvimento, as discussões pronunciadas por Sen (2010) sobre as questões dos 

atores sociais com perspectiva coletiva de um conhecimento como liberdade. 

Os docentes de ensino superior valorizam a capacidade de seus 

estudantes e os convidam a refletir com eles, propondo práticas que despertem o 

envolvimento coletivo, com as teorias apresentadas dentro da sala de aula, 

estimulando a vontade de transbordarem em sociedade para uma contribuição efetiva, 

com observações e ações que transformem a sociedade que é de todos? 

O ambiente universitário, através do encontro de docentes e estudantes 

pode proporcionar o desenvolvimento com qualidade de vida e liberdade, em uma 

perspectiva sistêmica, levando em conta o pensamento sistêmico de Vasconcelos 

(2013), com abertura para o externo, para o diferente, quando os agentes envolvidos 

exercitam outras percepções, apropriam-se da realidade e oferecem ações sociais 

propositivas. 

Assim, de um lado, as inovações, os novos métodos e práticas de 

ensino, os avanços tecnológicos, a necessidade de olhar para o indivíduo e para a 

sociedade e agir de forma sustentável e responsável, de outro lado, as práticas 

pedagógicas sedimentadas pela abordagem tradicionalista. Como tentar refletir sobre 

um outro perfil para o docente, de forma que seja um profissional que atenda às 

exigências que a sociedade tem trazido? 

A temática do presente estudo é apresentada de forma breve e focada, 

nas vertentes: a) histórica e teórica, com a finalidade de olhar para o passado e 

verificar os efeitos no presente, além das perspectivas para o futuro; b) vivenciais, ao 

ouvir as vozes dos diversos atores sociais, envolvidos com as comunidades 

acadêmicas, a saber: gestores, docentes e estudantes; e c) propositivas, subsidiadas 

pelas vertentes teóricas e vivenciais, na indicação de temáticas, para reflexão sobre 

a formação inicial e continuada de docentes do ensino superior, para atender às 

exigências socias e promover o desenvolvimento em um mundo de incertezas.  

Dessa forma, diante da problemática estabelecida, constrói-se o 

seguinte problema de pesquisa: Quais os elementos técnicos, humanos e sociais que 

permitem constituir uma reflexão de um perfil de docente do ensino superior, na 

contemporaneidade, e que possibilitam vislumbrar um impacto no desenvolvimento?  
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Respostas para este problema podem emergir de docentes 

universitários que, em sua prática, provoquem a participação crítica dos estudantes, 

bem como a análise de gestores de instituições do ensino superior, visando ao 

desenvolvimento como liberdade, para que espontaneamente os estudantes 

consigam opinar e participar como agentes. Ser agente é a condição primordial para 

o desenvolvimento. Caracterizar a pessoa como agente requer situá-la na promoção 

da realização humana, de forma mais ampla e não somente na realização de seus 

desejos imediatos e individualistas, mas agindo para a melhoria da condição de vida 

de todos, implica o senso de comunidade, de coletividade, que está implícita na 

condição de agente, como preconiza Sen (2010). 

É a condição social real sendo refletida no espelho do ambiente 

universitário, para que novos saberes sejam construídos, de forma coletiva, numa 

prática reflexiva dos papéis ali existentes, professor reflexivo e estudante reflexivo, 

colocados em igual posição de poder pela sua opinião, não sem conflito, sim com 

regras, porém, usando as palavras de Foucault (2009), sem docilizar corpos. 

Apresenta-se, portanto, a relevância de uma pesquisa com o intuito de 

compreender mais sobre o docente do Ensino Superior e, assim, posteriormente, que 

sejam pensados espaços, intervenções inovadoras que permitam a descoberta de 

competências essenciais dos docentes do ensino superior.  

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é reunir discussões teóricas 

e vivenciais, a fim de delinear competências e disposições3 docentes, para o ensino 

superior, em discussões propositivas, que podem desencadear desenvolvimento.  

A pesquisa intenciona focar na educação formal, especificamente do 

ensino superior, lembrando que o principal objetivo é que o estudante aprenda, por 

isso, a importância de entender a formação atual do professor universitário, a relação 

do professor com o ensino e com a questão da aprendizagem, pensando no presente 

e futuro tecnológicos, temas que exigem competências essenciais. 

Elementos do plano de ensino, no contexto universitário, exigem 

competências e disposições de um professor pesquisador, propositivo e 

comprometido com o conteúdo e com a própria prática. Tendo em vista essa questão, 

o professor tem que selecionar o conteúdo da aula, tem que escolher a metodologia 

 
3 As concepções de competências e disposições docentes são teorizadas, a seguir, com fundamentos 
em Perrenoud e Nóvoa.   
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que são todos os recursos materiais, como a forma de fazer e efetivamente acontecer 

o processo ensino-aprendizagem na contemporaneidade. 

E, uma das etapas do planejamento do docente do ensino superior é a 

avaliação, que pode ser realizada de formas distintas e igualmente efetivas: pode ser 

autoavaliação, avaliação por pares, avaliação escrita, avaliação oral, uma história, 

escrever um texto etc.  

É necessário considerar o perfil do professor universitário como monitor, 

supervisor, facilitador de aprendizagem, mediador da construção de conhecimento, 

docente que explora a todo momento a oportunidade da interdisciplinaridade. 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, em sua totalidade, foram 

elaborados os seguintes objetivos específicos:  

- investigar, contextos teóricos e históricos, a formação do professor do 

ensino superior na atualidade, em questões históricas e conceituais; 

- refletir sobre competências e disposições necessárias à formação do 

professor universitário, com vistas ao futuro;  

- observar o impacto da atuação do docente no desenvolvimento, através 

da sala de aula do ensino superior; 

- dar voz, aos professores universitários, para evidenciar trocas de 

práticas no contexto universitário;  

- indicar propostas com temáticas para a formação inicial e continuada 

de docentes do ensino superior com vistas à promoção do desenvolvimento, conforme 

as exigências sociais resultantes da pesquisa.   

A pesquisa reverencia correntes teóricas e autores que considera 

importantes para contribuição em desenvolvimento, com contribuição efetiva.  

Bauman (2011) apresenta uma reflexão de como foi constituído o 

indivíduo, de como este exercita a percepção de si mesmo, seus pensamentos, seus 

sonhos, suas emoções, sentimentos e qual o impacto na sociedade, no contexto 

contemporâneo. 

A subjetividade construída em meio à tecnologia, internet, está ao 

alcance de todos e de maneira sedutora, com o esforço mínimo de apertar algumas 

teclas. O dia inteiro, sete dias por semana, basta apertar um botão, para fazer 

aparecer uma companhia do meio de uma coleção de solitários. Nesse mundo on-

line, ninguém jamais fica fora ou distante; todos parecem constantemente ao alcance 

de um chamado (BAUMAN, 2011). O coletivo impõe-se ao individual. 
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Entretanto, está instalado o desafio de resgatar o acesso ao outro, face 

a face, olho no olho. Em Bauman (2011), é preciso experimentar a solitude, a reflexão 

sobre si, que permite pensar, criar para não deixar escapar o encontro com o outro, 

seja este uma pessoa, um grupo ou um livro. 

Olhar para esse indivíduo e observar a constituição da sua subjetividade 

relevante no contexto, remete ao desenvolvimento humano que desencadeia o social.  

Pensar sobre subjetividade é pensar sobre as demandas que o mundo 

tem apresentado. Nesse sentido, Bauman (2011) traz uma reflexão filosófica sobre a 

sociedade líquida. Para o autor, sociedade líquida é, como todos os líquidos, móvel, 

que não conserva sua forma por muito tempo. Sempre em mudança, fluem e flutuam 

no ar as oportunidades de alegria e as ameaças de novos sofrimentos, que 

ciclicamente voltam a mudar de lugar com rapidez e agilidade que dificulta direcioná-

las ou redirecioná-las, devido à internet e à web mundial, “autoestradas de 

informação”, com conexão imediata, a todo e qualquer canto remoto do planeta, de 

pequenos aparelhos celulares que podem ser guardados no bolso, dia e noite, para 

onde quer que nos desloquemos. 

Qual lugar ocupa a arte de estar consigo mesmo? E os efeitos disso no 

contexto social? Como lidar com o sentimento negativo de crianças e jovens quando 

instituições, professores, pais bloqueiam o acesso à internet ou desligam seus 

celulares? Há realmente necessidade de bloquear esse acesso dentro da sala de 

aula? Parece contraditório o uso coletivo de celulares, mas totalmente abominável em 

determinadas situações. 

Para a formação de futuros docentes e/ou futuros profissionais, torna-se 

urgente mudar propostas do processo ensino-aprendizagem.  

Pode haver propostas dos pilares do conhecimento para aprendizagem 

de Delors e outros (2012), como o aprender a conhecer, para o despertar da vontade 

de conhecer das pessoas, conciliando os conhecimentos culturais dos estudantes 

adquiridos antes do espaço universitário; aprender a fazer, que diz respeito não 

apenas aos conhecimentos técnicos, voltados para desempenho de alguma tarefa, 

mas também para que as pessoas possam aprender soluções criativas e não 

mecânicas, para diversas situações cotidianas, para o mundo do trabalho; aprender 

a viver juntos, que está relacionado ao desenvolvimento da compreensão do outro e 

a percepção das interdependências, respeitando as diversidades e pluralismos; como 

também aprender a ser com uma proposta de desenvolver a autonomia de cada 
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pessoa, do discernimento e da responsabilidade pessoal, favorecendo que cada ser 

humano desenvolva suas potencialidades, como recomenda Delors et al (2012).  Será 

que estes pilares fizeram parte da formação dos professores universitários e são 

colocados em prática desde seu planejamento de aula, refletindo a realidade social, 

especialmente das salas de aula com os estudantes? Lembramos, apenas, que os 

referidos pilares foram programados no final do século XX, para atender às 

necessidades do século XXI. 

Além disso, faz-se necessário lançar mão de temas como sistemas de 

avaliação de ensino/aprendizagem, nas perspectivas de Perrenoud, Nóvoa e Libâneo. 

Importante considerar a abordagem do contexto da formação continuada 

em documentos, como: Plano Nacional de Educação metas 13 e 14, políticas públicas 

de formação continuada de docentes em vigor, destacando assim, um diálogo legal. 

O desenvolvimento como liberdade, a partir de um histórico e da 

conceituação de desenvolvimento e educação pela arte e pelas humanidades, pode 

ser destacado nas perspectivas de Sen (2010) e Nussbaum (2015). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada pela tentativa de 

entender e compreender os significados nas ações e comportamentos dos sujeitos 

que participam do estudo, respondendo a questões muito particulares, na perspectiva 

de Minayo (2012). Não visa ao conhecimento extensivo, mas intensivo, no sentido de 

revelar valores, ideologias e vivências. Com a realização da pesquisa de campo, a 

pesquisadora coleta dados em entrevistas com gestores universitários, professores e 

estudantes do ensino superior, com o intuito de triangular vozes, para entendimento 

de alguns questionamentos provocados pelas teorias estudadas e apresentadas nesta 

dissertação.  

No segundo capítulo, são apresentadas perspectivas históricas, além de 

estudos teóricos sobre as concepções de universidade. O contexto que se estabelece 

aqui é necessário, porque sustenta as reflexões sobre as vivências de gestores, 

docentes e estudantes, descritas adiante. 

Da mesma forma que o capítulo anterior, apresenta-se no terceiro 

capítulo olhares para o passado e discussões sobre a formação inicial e continuada 

de docentes, assim como as práticas pedagógicas, no ensino superior. Situa-se o 

professor, no contexto universitário, descrito no segundo capítulo. Com a 

Universidade em crise, e a tecnologia em avanço astronômico, surgem novos desafios 

ao processo de ensino e aprendizagem, o que fez direcionar esta pesquisa e os 
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holofotes deste capítulo às exigências, experiências e formação do professor do 

ensino superior. 

O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, os dados coletados com gestores, docentes e estudante do ensino superior 

e a análise dos dados. As entrevistas realizadas com gestores, professores e 

estudantes de instituições de ensino superior, cuja investigação está voltada para os 

temas “universidades e docentes de hoje e do futuro”. Na temática, destacam-se as 

sub-temáticas, correlacionadas a competências e disposições: relacionadas às 

formações inicial e continuada dos docentes do ensino superior; atuais, necessárias 

à Universidade; atuais, necessárias ao Ensino Superior; e necessárias ao futuro da 

Universidade e do Ensino Superior. Os resultados permitem análises múltiplas, porém 

o objetivo desta pesquisa é conhecer vivências dos participantes, visando estabelecer 

um panorama sobre a universidade e sobre as práticas de ensino superior. 

Ao considerar as teorias, a análise dos dados, a respeito das vivências 

de docentes do ensino superior, atuais e com perspectivas futuras, o quinto capítulo 

propõe novos horizontes para a Formação Ininterrupta e Interdisciplinar do Professor 

das IES, com foco em competências, disposições e capacidades relacionadas à 

cidadania, humanidades, artes e inovação. Sugere caminhos para reuniões e 

encontros, com vistas às integrações, interações e interdisciplinaridades com outros 

colegas da profissão. 

Com a realização desta dissertação, devidamente fundamentada, a 

pesquisadora pretende contribuir para a discussão na formação de professores, para 

o ensino superior, no processo ensino-aprendizagem, aos interessados em 

desenvolvimento, instituições, docentes, discentes, de como aplicar novas propostas 

de competências e habilidades para o ensino superior, invadido por relações virtuais 

que, muitas vezes, subtraem as conexões da vida real. Nesse sentido, a investigação 

articula-se com a linha de pesquisa do Programa em que se insere, ou seja, 

Desenvolvimento Social e Políticas Públicas. 
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2 UNIVERSIDADE:  processos identitários entre crises e inovações 

 

 

Clarear o passado pelo presente,                                                                                         
esperando que a luz refletida pelo passado                                                                                                
assim iluminado, revele áreas do presente                                                                                                        
que persistem obscuras.  

 

Luís Antônio Cunha 
 

No presente capítulo, são apresentadas perspectivas históricas, além de 

estudos teóricos sobre as concepções de universidade. O contexto que se estabelece 

aqui é necessário, porque sustenta as reflexões sobre as vivências de gestores, 

docentes e estudantes, descritas adiante. 

 O desenvolvimento do ensino superior no Brasil teve seu início no 

período Colonial. Cunha (1980), especializado na história das universidades no Brasil, 

em uma de suas obras, menciona que as lutas pela criação da universidade no Brasil 

foram lutas diferentes, de pessoas e grupos diferentes que, em momentos diferentes, 

buscavam instituições diferentes que de comum só tinham o nome de universidade. 

Da Colônia à Era de Vargas, o autor apresenta quatro períodos do 

ensino superior no Brasil, pertencentes ao “campo político” (grifo do autor), porém com 

marcos que delimitam essencialmente o campo educacional.  

O Primeiro período, da Colônia, entre os séculos XVI a XVIII, foi 

apresentado como atividade de um aparelho educacional repressivo a serviço da 

exploração da colônia pela metrópole, em Portugal.  

O Colégio Jesuíta no Brasil foi fundado na Bahia, cidade-sede do 

governo geral, em 1550. Importante mencionar como eram estruturados alguns cursos 

naquela época, no Brasil.  

Em 1553, começou a funcionar o curso de Humanidades, cuja duração 

era de dois anos, composto de disciplinas como gramática, retórica e humanidades, e 

era ministrado todo em latim. O curso de Artes, também chamado de Filosofia ou 

Ciências Naturais, naquela época, com duração de três anos, ensinava lógica, física, 

matemática, ética e metafísica e, principalmente estudava-se o autor Aristóteles, 

seguia-se o plano pedagógico das universidades europeias e conferia graus de 

bacharel e licenciatura. O curso de Teologia, com duração de quatro anos, concedia 



21 
 

o grau de doutor, ensinava questões éticas do cotidiano, além de estudos 

relacionados à religião católica.  

Todos os cursos que aconteciam em colégios mantidos pela Companhia 

de Jesus utilizavam o princípio da unidade de professor, 

 

[...] que determinava que um mesmo mestre acompanhasse um grupo de 
alunos no estudo de cada matéria, do início ao fim. Todos os professores 
deveriam seguir o mesmo método de ensino [...] o cultivo da disciplina, da 
atenção e da perseverança nos estudos era uma das principais preocupações 
dos professores, tendo em vista facilitar o próprio ensino (CUNHA, 1986, p. 
26). 

 

A partir de 1638, o Colégio do Rio de Janeiro também passou a oferecer 

o curso de Filosofia e o ensino superior foi incluído em colégios de várias cidades do 

Brasil: Colégio em São Paulo desde 1554, em Santos desde 1653, Colégio de Olinda 

em 1687, Colégio do Maranhão em 1688, Colégio do Pará em 1695. A corte, sede do 

reino português, foi transferida para o Rio de Janeiro acompanhada de novos 

interesses políticos e de novas formações educacionais.   

Quanto ao Segundo período, o do Império: todo o sistema colonial do 

ensino realizado até então pelos jesuítas foi destruído devido à expulsão da ordem 

religiosa no Brasil pelo império português, em 1759.  

Quanto ao ensino superior, observou-se a necessidade de criar um curso 

superior no Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, uma faculdade organizada 

aos moldes da Universidade de Coimbra, seguindo as diretrizes do Marquês de 

Pombal; e em Olinda criou-se um Seminário com estatuto pedagógico,   

 

-Existe uma relação fundamental entre aprendizagem e processo de 
desenvolvimento psicológico; 
-O conhecimento, a aprendizagem, o ensino, a matéria de estudo e o 
currículo se estruturam sobre um fundamento de ideias gerais; 
-As ideias gerais se manifestam e são adquiridas de maneira evolutiva em 
qualquer idade, dependendo apenas da maneira de orientá-las; 
-As ideias gerais são a chave da transferência da aprendizagem; 
-O espírito da descoberta é fundamental para a aprendizagem (CUNHA, 
1986, p. 64). 

 

Após a transferência da sede do poder de Portugal para o Brasil, em 

1808, surgiu então o novo ensino superior, sob a direção do Marquês de Pombal, com 

novos currículos, novos métodos de ensino e novas estruturas da educação escolar. 

Além disso, impulsionados pelas necessidades da época, abriram cursos destinados 
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à formação nas áreas da medicina e cirurgia, da matemática, como também para a 

Academia Militar e a Academia da Marinha. 

À medida que emergiam outras necessidades das classes dominantes, 

percebidas pelo Estado, eram criados mais cursos: Agronomia, Química, Desenho 

Técnico, Economia política, Arquitetura, História e Música. 

 

Tão logo terminou a guerra da Inglaterra com a França [...] determinante da 
corte portuguesa para o Brasil, o rei promoveu a vinda, para o Rio de Janeiro, 
de uma missão artística francesa. Ela era constituída de um arquiteto, 
pintores, escultores, gravadores e outros artistas, contratados por um prazo 
de 6 anos, a partir de 1816. [...] Os artistas da missão francesa constituíram 
o núcleo da Real Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, criada 
em 1820, depois Escola de Belas Artes, de grande importância na formação 
dos padrões culturais no Brasil do século XIX (CUNHA, 1986, p. 131). 

 

Cunha (1980) contextualiza o ensino superior no Brasil quando descreve 

que as primeiras unidades do novo ensino superior eram de extrema simplicidade, em 

que professor utilizava de seus próprios livros, os próprios instrumentos cirúrgicos, 

etc., para ensinar seus estudantes em locais improvisados, como por exemplo, sua 

residência ou um hospital.  

O ensino superior, recriado a partir de 1808, apresentava cursos em 

locais isolados, ainda não configurados como universidades. O Estado era 

responsável pela formação da força de trabalho. 

Em 1854, alguns cursos seguiam os estatutos da Universidade de 

Coimbra e começaram a ser reconhecidos como faculdades. 

Em relação aos professores: 

 

[...] a partir do momento em que eram investidos como catedráticos, os 
professores tinham grande poder na determinação do produto da escola, isto 
é, do aluno diplomado. Se bem que a relação dos assuntos a serem tratados 
fosse fixada pelo imperador, o modo de tratá-los, bem como sua extensão, 
ficavam a critério do professor. Da mesma forma, o grau de exigência quanto 
ao aprendizado dependia, também da orientação dos professores. Assim, é 
possível dizer que eles tinham uma parte da sua atividade determinada e 
outra parte não determinada (CUNHA, 1986, p. 120). 

 

O Terceiro período, o da primeira república4:  com a queda da 

monarquia, de 1889 a 1930, inicia com o governo provisório de Deodoro e termina 

com outro governo provisório, o de Vargas. Nesse período, o ensino superior recebeu 

 
4 Termo usado por Cunha, período também conhecido como República Velha ou República Oligárquica 

(1986, p. 68). 
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a influência do positivismo europeu e surgiu a expansão/facilitação das escolas 

superiores particulares. Este movimento atendeu a uma demanda específica, voltada 

para o ensino profissional, o que caracterizou como uma ameaça à hegemonia do 

sistema educacional. 

 

O resultado de todo esse movimento expansionista foi a alteração quantitativa 
e qualitativa do ensino superior. Os estabelecimentos de ensino se 
multiplicaram e já não eram todos subordinados ao setor estatal nem à esfera 
nacional: os governos estaduais abriam escolas, assim como pessoas e 
entidades particulares. As estruturas administrativas e didáticas se 
diferenciavam, quebrando a uniformidade existente no tempo do Império. 
(CUNHA, 1986, p. 175). 

 

Em 1910, após ter ocorrido uma reforma do ensino superior, as 

instituições federais de ensino passaram a experienciar autonomia financeira, 

disciplinar, pedagógica e administrativa diante do governo, bem como a seleção dos 

candidatos.  

Nesta época já se apontava a falta de preparo dos estudantes no ensino 

secundário, por isso, disseminava-se a ideia que esse estudantes “contaminavam” o 

ensino superior. Sendo assim, instituiu-se o exame de admissão como principal 

remédio contra “males” como esse apresentado. Por outro lado, devido à preocupação 

em relação à queda do número dos estudantes nas faculdades, fora exigida a 

diminuição dos exames de admissão. Sem fiscalização, abriram-se faculdades 

particulares com exames facilitados visando o aumento de suas receitas. 

A partir de 1915, com a criação do Departamento Nacional do Ensino, 

ocorreu a reorganização do ensino superior em todo o país, cujos exames de 

admissão foram renomeados como exames vestibulares e o Conselho Superior de 

Ensino ampliou a fiscalização nas faculdades particulares.  

O quarto período, a era de Vargas: começa com a revolução de 1930 e 

vai até 1945, quando da destituição do ditador. 

 

Quadro 1 - O Ensino Superior na Era de Vargas 
1930 – TRÊS UNIVERSIDADES 1945 – CINCO UNIVERSIDADES - NOVOS NOMES 

Rio de Janeiro desde 1920 Universidade do Brasil desde 1937 

Minas Gerais desde 1927 Universidade de Minas Gerais 

Escola de Engenharia de Porto Alegre desde 1896 Universidade de Porto Alegre desde 1934 

 Universidade de São Paulo desde 1934 

 Universidade Católica RJ desde 1940 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Em 1930, o ensino superior estava representado por três universidades: 

a do Rio de Janeiro desde 1920, a de Minas Gerais desde 1927 e a Escola de 

Engenharia de Porto Alegre desde 1896. Este número aumentou para cinco 

universidades em 1945, como pode ser visto no quadro acima. 

A política educacional liberal buscava um lugar de destaque nessa 

época, rumo a um movimento democrático, de cooperação, igualdade,  

 

O pensamento liberal no campo educativo [...] enriquecido por diversos 
educadores e filósofos, talvez tenha atingido o auge no pensamento do 
filósofo norte-americano John Dewey, nas primeiras décadas do século XX. 
Seguindo a versão igualitarista do pensamento liberal, Dewey reconheceu a 
tendência “espontânea” da sociedade capitalista de perpetuar as iniquidades, 
os privilégios, as injustiças, utilizando a educação escolar justamente para 
reforçar o status quo. Para combatê-lo, propôs uma nova pedagogia, a 
pedagogia da escola nova, capaz de produzir indivíduos orientados para a 
democracia e não para a dominação/subordinação; para a cooperação, em 
vez da competição; para a igualdade, e não para a desigualdade (CUNHA, 
1986, p.  258). 

 

No Brasil, o ensino superior nesse período articulava-se ao ensino 

secundário, pois defendia a importância daquela formação da cultura geral e da 

disciplina intelectual, por serem considerados indispensáveis ao ensino superior; bem 

como a formação de professores para as escolas secundárias.  

Para os jornais da época, o ensino superior era insuficiente e praticava 

a mera transmissão de conhecimentos supostamente prontos, 

 

Não é na especialização profissional, ainda que elevada à perfeição técnica, 
mas, ao contrário, na universalidade, que se pode achar a certeza do 
progresso, tanto para o mundo geral, como para cada ciência em particular 
[...] O saber que deveria ser produzido e transmitido no ensino superior seria 
o de uma cultura verdadeiramente superior, livre e desinteressada, 
desenvolvidas em todas as direções e capaz de contribuir, pela sua força 
orientadora e pelo seu poder criador, não só para o progresso da 
nacionalidade em formação, como para o enriquecimento do saber humano 
(AZEVEDO apud CUNHA, 1980, p. 261). 

 

Explanações como essa justificavam a organização do ensino superior 

em universidades, para as elites intelectuais, como também poderia abranger até 

mesmo os operários, como citou Cunha (1980, p. 262), visando descobertas do 

“grande homem, o cidadão útil”, com rigor na articulação entre as instituições de 

ensino para promover a mútua comunicação dos professores, considerando no ensino 

superior a formação dos docentes para o ensino secundário, com a elevação da 

cultura livre e desinteressada. 
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Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo. 

 

A universidade, a entendemos como Gramsci, aparelho de hegemonia, que 
tem sua especificidade na formação de intelectuais orgânicos da burguesia. 
Como aparelho de hegemonia, a universidade encontra-se sujeita ela própria 
a uma luta hegemônica que se desenvolve no seu próprio seio, o que explica 
muitas das crises de identidade desse aparelho. Ao contrário de outros 
aparelhos de hegemonia, a universidade encontra-se no Brasil, no 
cruzamento da Sociedade Política com a Sociedade Civil, combinando de 
modo próprio a coerção com a hegemonia. A relativa autonomia resultante 
dessa posição peculiar propicia a ressonância das crises que abalam o 
conjunto do Estado, até mesmo setores específicos dele (CUNHA, 2007, 
p.14). 

 

A história da universidade que vai da queda do Estado Novo, em 1945, 

ao golpe do Estado, com a implantação de um regime autoritário no Brasil, em 1964, 

corresponde a mudanças muito importantes no que se refere ao ensino superior. 

Desde a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, 

especificamente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com professores 

europeus renomados internacionalmente, possibilitou a formação de um novo modelo 

de cientista, quando a Constituição de 1947 prestigiou pesquisadores científicos, 

obrigando o governo a destinar 0,5% da receita para o trabalho científico de 

pesquisadores individuais, em seguida, a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo, FAPESP, para cumprir tal exigência constitucional. 

As universidades cresceram de cinco em 1945 para 37 em 1964. 

Estabelecimentos de ensino superior isolados subiu de 293 para 564 no mesmo 

período. As mudanças em números proporcionavam mudanças em qualidade 

também: algumas escolas agregaram-se a algumas universidades, por exemplo, e a 

gratuidade para estudar nos estabelecimentos federais foi instituída a partir dos anos 

1950. 

Pensando na “segurança nacional”, buscou-se a modernização do 

ensino superior através da adoção do modelo universitário padronizado nos EUA, cujo 

foco era o desenvolvimento de tecnologia para fins bélicos, resultante do contexto da 

guerra fria, além da tecnologia considerada na época como condição de 

desenvolvimento econômico e social.  A Universidade de Brasília e o ITA – Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, inspiraram-se nesse movimento, e seguiam diretrizes de 

inovações acadêmicas, 

 

O ITA começou a funcionar em 1950 em São José dos Campos, com as 
seguintes inovações acadêmicas: a). os professores não ocupavam cátedras 
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vitalícias, mas eram escolhidos através do exame de seus currículos e 
contratados pela legislação trabalhista, prevendo desligamento se não 
atendessem expectativas quanto à capacidade e eficiência; b). a docência 
mostrava-se em carreira de auxiliar de ensino (ocupado por estudantes de 
pós-graduação), professor assistente, associado e pleno, cargos 
conquistados por merecimento comprovado, independente da abertura de 
vagas; c).organização em departamentos, reunindo professores e auxiliares 
técnicos e administrativos, como também recursos materiais para as 
atividades de ensino e pesquisa em um campo profissional ou afins; d). os 
professores e os estudantes moravam no campus com dedicação exclusiva 
ao ensino e à pesquisa; e). professores à disposição dos estudantes fora do 
horário das aulas; f). currículo flexível quanto às disciplinas conforme 
necessidade e disponibilidade de pessoal docente; g). dois primeiros anos 
com mesmas disciplinas entre os cursos, para inclusive corrigir dificuldades 
do curso secundário e três últimos anos concentravam disciplinas específicas 
de cada engenharia; h). promoção do autogoverno e da autodisciplina, 
praticamente excluindo a “cola”; i). estímulo à investigação e à pesquisa, 
visando formar novos docentes e pesquisadores (CUNHA, 2007, p. 129). 

 

Nesse período, ocorreu o movimento estudantil com foco nas tensões 

de discriminação social ocorridas no ensino superior, na reivindicação de expansão 

das vagas, a gratuidade nas escolas oficiais e a flexibilidade nos exames vestibulares.  

A expansão das universidades aumentava o número de graduados em 

busca de vagas de emprego, com expectativas de altos padrões em remuneração, 

prestígio e poder, mas as oportunidades não acompanhavam o mesmo ritmo.  

O descompasso de números de formados e poucas vagas 

correspondentes apresentava uma dificuldade econômica relacionada ao 

subemprego, ao desemprego, além da insatisfação quanto às possibilidades de 

carreira. 

Todo esse contexto provocou um movimento estudantil direcionado à 

reforma da universidade para adequação às novas exigências, 

 

O lado não universitário do ensino superior já se encontrava, na década de 
1960, mais propriamente definido como aparelho privado de hegemonia, o 
que lhe permitiu ficar ao largo das medidas repressivas que recaíram sobre 
as instituições universitárias (CUNHA, 2007, p.14). 

 

Logo após o golpe militar de 1964, o novo regime evitava que a 

universidade se tornasse cada vez mais crítica. Expulsou professores, triou novos 

docentes e buscou conter o movimento estudantil, com repressões à medida que se 

organizava. Assim, a crise da universidade continuou crescendo.  

Em 1968, o Estado promoveu a Reforma Universitária no intuito de 

inverter tal crise. Cunha (2007) chama a atenção para a doutrina que embasa a 

reforma:  
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trata-se de uma doutrina com base no idealismo alemão e o modelo 
organizacional proposto para o ensino superior brasileiro era o norte-
americano [...] Nessa busca das determinações do ensino superior, ficou 
evidente a subordinação da universidade à empresa capitalista, não 
financeira e administrativa, mas sim a hegemonia das práticas do 
americanismo, própria das grandes indústrias; a organização e a avaliação 
da universidade em função da produtividade, da organização racional do 
trabalho e das linhas de comando (CUNHA, 2007, p. 20). 

 

O processo de modernização do ensino superior, desde os decretos-leis 

para as universidades federais até a gestação e o nascimento da lei 5.540/68 abrange 

todo o ensino do país, bem como uma associação entre o ensino superior e pesquisa.  

Sendo assim, as transformações que ocorreram no ensino superior 

brasileiro, pós golpe de 1964 foram a consolidação da pesquisa e da pós-graduação; 

a expansão das matrículas; o crescimento das faculdades e universidades privadas; 

mecanismos de controle como o AI-5/1968; a expansão da pesquisa articulada com a 

pós-graduação e a queda da autonomia institucional da universidade pública.  

Esse processo de modernização/controle não foi expresso em lei, mas 

ocorreu com ênfase na Universidade de Brasília, na Universidade Federal de Minas 

Gerais e na Universidade do Brasil/Federal do Rio de Janeiro e depois estendeu-se 

às demais universidades federais, bem como todas as instituições de ensino superior. 

O preâmbulo histórico até antes da conquista do regime democrático, no 

país, fora de suma importância para o embasamento de como foi estruturado o ensino 

superior no Brasil, bem como conhecer outras crises da universidade, através de 

movimentos político-sócio-econômicos de outros períodos, que deram origem a várias 

mudanças e que impactaram diretamente no desenvolvimento do ensino.  

Paralelamente ao que ocorria no Brasil, ao longo do século XX, a  

universidade contribuiu para o desenvolvimento de três cortinas de desigualdade, 

conforme Cristovam Buarque (2014): a) uma cortina de ouro entre analfabetos e 

letrados; entre extrema pobreza e pessoas ricas, uma realidade das massas 

excluídas; b) uma cortina de petróleo, que separa as gerações próximas e futuras, em 

relação ao meio ambiente; e, c) uma cortina de madeira que, como fogueira, se 

queima com o silenciamento resultante do pouco acesso às universidades. 

Essa condição faz um chamado à responsabilidade ética, para com um 

mundo mais justo, mais eficiente e sustentável. A universidade é provocada a ser um 

campus inconformado que “se arma” do ensino, da pesquisa e da extensão, na luta a 

favor da superação das desigualdades, conectada a todas as universidades do 

mundo, em uma rede transformadora do ensino superior. 
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Segundo declaração da UNESCO (1998, p. 12), 

 

[...] sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa adequadas 
que formam a massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país 
pode assegurar um desenvolvimento endógeno, genuíno e sustentado e nem, 
particularmente os países pobres e em desenvolvimento, reduzir a 
disparidade que os separa dos países desenvolvidos [...] a educação superior 
e a pesquisa atuam agora [na sociedade do conhecimento] como 
componentes essenciais do desenvolvimento cultural e sócio econômico de 
indivíduos, comunidade e nação. 

 

 

2.1 A UNIVERSIDADE EM CRISE: A BUSCA PELA CRITICIDADE E RECRIAÇÃO 

 

 

A universidade, cenário do ensino superior, muitas vezes, vista como o 

centro de produção de conhecimento, pelo que se divulga na mídia, está em crise.  

Esta crise da universidade é apresentada por Sousa Santos (2004), 

quando comenta que frente à sociedade e ao Estado, a universidade não parece 

preparada para defrontar os desafios, tanto mais que estes apontam para 

transformações profundas e não para simples reformas fragmentadas. 

Nóvoa (2018) apresenta o contexto como metamorfose da universidade 

e explica que, nos últimos vinte e cinco anos, mais que dobrou o número de 

estudantes do ensino superior no mundo. Atualmente, as estatísticas apontam para 

mais de 200 milhões e, dentro de uma década, para 300 milhões. Números 

espantosos por representarem 4% da população mundial, com impacto quantitativo e 

qualitativo para as universidades. 

 Essa massificação do ensino superior, termo utilizado pelo autor, bem 

como o reconhecimento da ciência nas áreas da saúde, da sustentabilidade, da 

comunicação, etc. e como parceira na economia e na sociedade, elevam o papel da 

universidade frente ao seu entorno. Para Nóvoa (2018,) os inúmeros textos que 

recomendam a reforma das universidades são reflexo desta evolução. Trata-se de 

vasta literatura citada em relatórios como da OCDE e outros que visam a planos 

estratégicos das universidades rumo à “modernização” das universidades. Para 

Nóvoa, o maior risco é não arriscar quanto ao futuro das universidades. 

Por outro lado, Sousa Santos (2004) cita como principais itens da 

situação de risco em que se encontra a universidade:  

a) permanência dos seus objetivos principais, desde 1987, com o 
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relatório da OCDE5, ou seja,  

 

educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-de-obra 
qualificada; educação e treinamento altamente especializados; fortalecimento 
da competitividade da economia; mecanismo de seleção para empregos de 
alto nível através de credencialização; mobilidade social para os filhos e filhas 
das famílias operárias; prestação de serviço à região e à comunidade local; 
paradigma de aplicações de políticas nacionais (ex. igualdade de 
oportunidade para mulheres e minorias raciais); preparação para os papéis 
de liderança social (SOUSA SANTOS, 2004, p. 189). 
 

 

Outro item relacionado à complexidade da situação da universidade é:  

b) a gestão de tensões diagnosticada por Sousa Santos (2004), quanto 

à tripla crise da produção e difusão de conhecimentos por excelência, que é a 

Universidade, direcionada para crise de hegemonia, crise de legitimidade e crise 

institucional.  

Algumas elucubrações emergem em torno do contexto da Universidade. 

É dever da Universidade formar profissionais ou cidadãos, investigadores ou 

técnicos? Deve “abrir-se ao exterior”? Neste caso, como seria? Prestando serviços, 

respondendo à demanda ou a induzindo através de propostas de trabalho à 

comunidade?   

Em uma perspectiva crítica, o autor mostra que a universidade pretende 

continuar sendo, ou ser, o lugar da produção de conhecimento científico, em 

excelência. Esta pretensão passou por vários períodos históricos, crises pós-guerra, 

como também na década de sessenta, quando solicitado que a universidade e o 

conhecimento por ela produzido, fossem envolvidos na resolução de problemas 

econômicos e sociais urgentes. Esperava-se da universidade encontrar novos 

caminhos para as exigências do desenvolvimento tecnológico, da transformação e 

produção da ciência, dos contextos econômicos, em plena competitividade entre si, 

fundados cientificamente. 

As chamadas atividades de extensão que a universidade assumiu, 

sobretudo, a partir dos anos sessenta devem ser transformadas, com o objetivo 

genuíno de cumprir a responsabilidade social da universidade (SOUSA SANTOS, 

2004). 

 
5 Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico. Sede em Paris, França. Composta 

por 34 países, cujo objetivo é o desenvolvimento econômico e o bem estar das pessoas.  



30 
 

O ambiente das universidades permite experimentar inovações, buscar 

caminhos novos para fazer coisas diferentes e úteis à sociedade, justamente por estar 

em um campus, prédio, lugar de certa forma distanciado das pressões do mercado, 

das pressões sociais e deveria estar separado das pressões políticas. Esta condição 

apresenta um horizonte que permite explorar as potencialidades de todo entorno e 

região da universidade.  

Não necessariamente a educação está a serviço da condição de agente 

das pessoas, muitas vezes, a educação está modelizando as pessoas para serem 

submissas (FOUCAULT, 2009). 

Nussbaum (2015) sugere que “educação é para gente” e defende que 

antes de se planejar um sistema educacional, é preciso entender os problemas 

enfrentados, para que se transforme os alunos em cidadãos responsáveis que 

possam raciocinar e escolher adequadamente os temas de importância nacional e 

internacional. 

Caracterizar a pessoa como agente requer situá-la na promoção da 

realização humana, de forma mais ampla e não somente na realização de seus 

desejos imediatos e individualistas, mas agindo para a melhoria da condição de vida 

de todos, implica o senso de comunidade, de coletividade, que está implícita na 

condição de agente.  

A autora expressa a importância das universidades para a construção e 

realização da educação democrática, para o desenvolvimento das compreensões: das 

emoções, dos anseios, dos desejos em situações de destaque que reservam um lugar 

no currículo para as humanidades e para as artes.  

Nussbaum (2015, p. 96) acrescenta, que uma educação participativa  

que estimula e aprimora a capacidade de perceber o mundo através do olhar de outra 

pessoa. 

De acordo com Sousa Santos (2004), na última década, houve uma 

modificação significativa nas relações entre conhecimento e sociedade, bem como 

das concepções destes conceitos. No entanto, ao analisar com profundidade a crise 

da universidade, o autor também afirmou que as reformas da universidade no Brasil 

devem fazer parte de um projeto de país; que origina, em camadas setoriais, um deles 

com foco na educação, que posiciona a universidade em um movimento democrático, 

cujo objetivo central é atender às demandas sociais diversas, nacional e globalmente, 

visando reciprocidade, benefício mútuo e de forma cooperativa. 
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Outros autores reúnem propostas para o contexto universitário, que 

convergem às perspectivas de Sousa Santos, e serão mencionados nesta pesquisa 

por terem também se debruçado sobre as transformações que ocorreram na 

sociedade e na universidade em aspectos relevantes. 

Contextualmente, Buarque (2014) apresenta as mudanças das 

universidades, pelo mundo, referente à estrutura, porém com poucas mudanças em 

seu papel na sociedade. Considera que a sociedade se modifica dia a dia, com fácil 

acessibilidade às informações. 

A universidade mantém o tripé político-independente, social-crítico e 

patrimônio-intelectual, e nesse sentido o autor a caracteriza como a instituição que, 

seguramente, está mais preparada para lidar com o futuro. Defende esta perspectiva, 

devido à sociedade estar passando por um momento de desorientação na 

democracia, na política, na economia, no contexto corporativo, empresarial, na ciência 

e na tecnologia.  

A universidade conseguiu proteger a sua essência, o tripé, mesmo 

esbarrando em mudanças que enfraquecem o sonho de justiça, igualdade e liberdade. 

O autor enfatiza  

 

a importância de modificações necessárias à universidade, o que significa 
compreender as dificuldades e as limitações da Universidade, bem como 
formular uma nova proposta, novas estruturas, e novos métodos de trabalho. 
Lutar pela defesa da Universidade significa lutar pela transformação da 
Universidade (BUARQUE, 2014, p.4). 

 

O Brasil, um país que apresenta enormes dificuldades no campo 

econômico, nas indústrias, empresas, em transportes, em energia, ainda assim, 

possui a universidade pública federal como uma das melhores iniciativas e o universo 

acadêmico continua em expansão, pois tem crescido e sobrevivido graças à 

resistência da comunidade universitária. Por outro lado, encontra-se em uma 

encruzilhada.  

O autor considera que a universidade precisa organizar-se, com 

criatividade e inovação, faz a reflexão sobre o verdadeiro papel que a universidade 

deve assumir e aponta que ela não detém a exclusividade de guiar a humanidade a 

novos horizontes, novos rumos.   No entanto, acrescenta que, como instituição, a 

universidade é uma força social indispensável, para atuar conjuntamente com outros 

segmentos da sociedade. 
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Nóvoa (2018) afirma que as universidades já estão em plena 

transformação, simplesmente já está acontecendo hoje, e ainda completa que tais 

contextos prescrevem ambição, ousadia, busca de caminhos inéditos e clamam por 

instituições inovadoras. Seria arriscar para não por sua permanência em risco. 

 

As universidades têm conhecido transformações profundas nos últimos anos: 
na organização da vida académica, do campus e dos edifícios; na revolução  
na convergência das disciplinas, na ciência e na arte; na relação entre 
conhecimento e pesquisa, cultura e criação; na ligação entre a universidade 
e a sociedade… E estamos ainda no início, como diz Cristovam Buarque: “No 
futuro, a universidade pouco terá a ver com aquela que hoje conhecemos. 
Ela mudará mais nos próximos trinta anos do que nos últimos trezentos” 
(BUARQUE apud NOVOA, 2015, p. 3).  

 

 

2.2 UNIVERSIDADE TÉCNICA, ÉTICA E CRIATIVA  

 

 

Para atender à necessidade de organização, criatividade e inovação no 

contexto universitário, bem como contribuir para o desenvolvimento, Buarque sugere 

que 

 

a escolha será entre uma modernidade técnica, cuja eficiência independe da 
ética, ou uma modernidade ética, na qual o conhecimento técnico estará 
subordinado aos valores éticos, dos quais um dos principais é a manutenção 
da semelhança entre os seres humanos (2014, p.6). 
 
  

O século XXI que tanto valoriza a criticidade, escancara para a 

sociedade a importância da educação, com a devida valorização ao Ensino Superior, 

como cenário capaz de olhar, conhecer, estudar, propor, promover as transformações 

necessárias. Sendo assim, o autor menciona a “encruzilhada” como a esperança de 

uma universidade a serviço de novas escolhas entre uma modernidade técnica ou 

uma modernidade ética.  

Delors (2012) mostra outra contradição como desafio da educação: de 

um lado, a educação eficaz e maciça, com saberes e saber-fazer evolutivos, 

tecnológica e voltada para competências do futuro; e por outro, a necessidade de 

desviar as pessoas das ondas das informações, convidando-as para o mundo das 

relações humanas e éticas, da complexidade e do movimento na exploração das 

oportunidades de atualização, aprofundamento e enriquecimento dos conhecimentos. 
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Buarque (2014) reforça a atenção à modernidade ética, quando aponta 

para o fato de a universidade não representar mais a intelectualidade do 

conhecimento. “A universidade flutua em meio às correntes da globalização e corre o 

risco de um naufrágio ético, caso aceite a imoralidade de uma sociedade cindida”. 

Após oito séculos de sua criação, as mudanças na universidade 

precisam acontecer, a partir de cinco grandes eixos, de acordo com Buarque (2014): 

1. O primeiro eixo, que se volta à crítica da produção do conhecimento, 

percebe-se o papel relevante do professor, não como um mero transmissor de 

conhecimento, mas sim aquele que também produz o conhecimento. O cenário é uma 

universidade dinâmica, significativa, onde o ator também é o professor que deve ser 

um produtor de conhecimento, essencialmente, e pode ser um multiplicador de novos 

pesquisadores, como também quem incentiva novos professores em suas práticas.  

Face a essa universidade para todos, envolve todas as questões 

técnicas, todas as questões sociais, universidade democrática, uma universidade que 

produz, uma universidade sustentável, quem é este professor que vai conseguir lidar 

com o contexto dessa universidade?  

Enfatizam-se aqui reflexões a respeito de um professor que constrói 

conhecimentos, aliado com as questões éticas, sociais e humanas com disposições 

para se desenvolver, para se reconstruir, para se formar. Trata-se do professor dos 

questionamentos, das inquietações, das produções, que consiga participar e dar 

abertura para as metodologias, novas ou não, para um processo de ensino-

aprendizagem efetivo.  

Nóvoa (1991) argumenta que a transformação não se constrói por 

quantidade e acúmulo de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através 

de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Defende que formar, de certa forma 

autoritário, é diferente de formar-se, que necessita da participação/envolvimento de 

quem está sendo formado. 

Para isso, as universidades precisam repensar seus atuais modelos de 

formação e buscar uma nova cultura institucional, que rompa com o modelo de ensino 

com acúmulo de conhecimentos teóricos, para serem aplicados posteriormente na 

prática, o que pode resultar na mera transmissão de conteúdo, sem levar em conta a 

interação entre os sujeitos e seus diferentes conhecimentos. 
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Outros itens que o Buarque (2014) preconiza como importantes para a 

mudança na universidade são: 

2. firmar-se, novamente, como capaz de assegurar o futuro de seus 

alunos;  

3. recuperar o papel de principal centro de distribuição do 

conhecimento; 

4. assumir o compromisso e a responsabilidade ética, para com o 

futuro de uma humanidade sem exclusão;  

5. reconhecer que a universidade não é uma instituição isolada, mas, 

que ela faz parte de uma rede mundial. 

Além disso, o autor explica que a universidade do século XX não 

conseguiu compreender como poderia ser global, sem que isso implicasse a perda da 

sua identidade e de sua nacionalidade. Acabou assumindo a polarização entre abrir-

se ou se defender das interferências externas, a ponto de negar sua realidade atual 

do saber global (BUARQUE, 2014).  

Após analisar os desafios e os caminhos percorridos pelas 

universidades na contemporaneidade, Buarque (2014) sugere novos horizontes para 

o que chamou de refundação da universidade, uma forma de recriar a universidade 

para um futuro próximo. O autor destaca sete direções que poderiam contribuir para 

nortear a revolução, recriação e renovação no campo do Ensino Superior, quando 

podem surgir novos cenários universitários que exijam professores com disposições 

específicas. A saber: 

1. Universidade Dinâmica, onde o conhecimento, os professores e os 

estudantes não são estáticos. Esta universidade preocupa-se em manter-se vinculada 

aos ex-alunos, busca atualizar os cursos que oferece em graduações e pós-

graduações, com saberes e reconhecimentos parciais e constantes, e flexibilidade no 

tempo de duração, além disso, o diploma deve ter prazo de validade. Os professores 

devem ser submetidos a concursos periódicos; devem incentivar as leituras clássicas, 

mas o estudo dos textos em desenvolvimento podem ser online, por meio do diálogo 

entre estudantes e autores. 

Neste modelo de Universidade, há de se investigar como e se as 

universidades valorizam o reencontro com seus ex-alunos; se há relevância em um 

prazo de validade para o diploma; em reflexão ao papel do professor, em meio à 

crescente demanda tecnológica, estariam os professores mantendo a leitura dos 
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clássicos no processo ensino-aprendizagem? Textos online e diálogo entre alunos e 

autores é possível no Ensino Superior? 

Os docentes estariam preparados para esta dinâmica de universidade? 

A formação da profissão professor exigida atualmente realmente prepara o docente 

do ensino superior para tal nível de disponibilidade e nível de entrega?  

2. Universidade Unificada, onde as milhares de universidades 

existentes serão integradas por todos os meios disponíveis pela comunicação 

moderna, com tradução automática, sem obstáculos linguísticos, com trocas entre 

professores e alunos. Os estudantes escolhem seus programas, seus professores e 

as disciplinas em escala global. 

Nesta segunda sugestão de um modelo universitário, observa-se uma 

comunicação globalizada que deve ser potencializada pela tecnologia e o professor 

pode efetivar a reunião das várias comunidades globais. O conhecimento local que 

deve ser global, é espalhado, pulverizado.  

Quanto ao docente do ensino superior, importante questionar sua 

flexibilidade para atender as disciplinas elencadas por interesses diversos dos 

estudantes, com suas culturas distintas, mundo afora, saber lidar coma diversidade 

em escala global. 

3. Universidade Para Todos, sendo à distância, aberta e integrada, é 

democrática por não haver razão para exigir exames de ingresso, sem seleção, com 

ensinos à distância que alcançam um imenso número de estudantes, cujo 

desempenho pode ser monitorado, excluindo os que não conseguirem acompanhar o 

curso. Para os cursos fisicamente presentes, deve-se medir a capacidade de um aluno 

captar, navegar pelas informações existentes no mundo, transformando-as em 

conhecimento, sem múltiplas escolhas. Este cenário apresenta o protagonismo do 

estudante por ser valorizado seu potencial de leitura, interpretação e produção do 

conhecimento. 

Sabe-se que o ensino à distância vem crescendo como método de 

ensino na graduação, porém muito se questiona nas mídias a qualidade desse ensino. 

Desta forma, surgem reflexões como: 

Qual o posicionamento da universidade atual face ao Ensino à Distância 

(EAD)? Há possibilidade da articulação do EAD com o ensino presencial? O que 

pensa o professor universitário em relação ao EAD?  
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Em relação ao docente, uma outra tecnologia envolve outro tipo de 

prática pedagógica. Assim, como se faz a formação docente face às exigências desta 

outra prática? 

4. Universidade Aberta, sem muros, aberta a todo o planeta, com aulas 

transmitidas pela televisão, pelo rádio e na internet. Professores e estudantes poderão 

manter diálogo permanente e globalizado com seus alunos e professores de todo o 

mundo, e a sala de aula tecnologizada em um mundo futurista.  

Seria este modelo de universidade uma utopia? Os professores do 

ensino superior de hoje estão realmente preparados para esta abertura total?  

5. Universidade Tridimensional, onde esteja presente a 

reestruturação, com centros de pesquisas sobre temas atuais que complementem 

departamentos e campos de conhecimento tradicionais. Com núcleos temáticos 

multidisciplinares para estudos da fome, da pobreza, da energia, da juventude, do 

emprego, do meio ambiente; com núcleos culturais que proponham a prática das 

atividades estéticas e debates éticos. Esta universidade com departamentos 

disciplinares, núcleos temáticos multidisciplinares e núcleos culturais, formará 

profissionais também tridimensionais. 

Um contexto universitário, onde são mantidas as especificidades, com a 

possibilidade de articulação com o multidisciplinar, considerando a cultura então 

produzida. 

A universidade tridimensional que que continua valorizando a pesquisa 

tradicional, articula as disciplinas e ainda eleva e constrói a cultura, os campos estético 

e ético, já existe? Se sim, qual a relevância que se tem dado a ela?  

O professor do ensino superior é atualmente um especialista em sua 

área ou consegue triangular ou até mesmo perceber e constatar a tridimensionalidade 

do conhecimento que propõe em sala? 

6. Universidade Sistêmica, que se vincula universalmente a todas as 

outras universidades, também a todo o sistema de criação do saber, incluindo as 

empresas e instituições pública e privadas, bem como todas as organizações não 

governamentais conectadas à rede de produção do saber.  

Trata-se de uma proposta que correlaciona universidade e mercado. 

Esta universidade que produz conhecimento e, também, olha para fora, para as 

necessidades da sociedade e faz propostas para crescimento e desenvolvimento já 

existe, porém não se sabe em qual escala. 
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Exige um docente que saia do seu umbigo intelectual da própria 

especificidade e conheça de perto várias realidades existentes, para que assim, 

consiga inspirar e propor aos estudantes, caminhos para novos conhecimentos e 

aplicar o conhecimento em processo de sensocomunizar, conforme preconiza Sousa 

Santos (2004). 

Pergunta-se:  

O professor do ensino superior está atento às necessidades da 

sociedade em sua realidade? Conhece as práticas atuais do mercado de trabalho? Se 

está, como ele faz esta ponte universal da teoria e da prática locais, bem como novas 

propostas mundiais já propagadas? 

7. Universidade Sustentável, que deve dispor de recursos públicos, 

sem evitar recursos particulares de quem nela quer investir, para garantir sua 

sustentabilidade e sua coerência com os interesses sociais, onde o conhecimento não 

gera retorno econômico, como por exemplo a formação de professores de Ensino 

Fundamental e o campo das artes e da filosofia. 

Particular ou estatal, a universidade sustentável deve servir aos 

interesses públicos, sem o aprisionamento dos interesses corporativos dos 

estudantes, dos professores e dos funcionários. Além disso, a organização acadêmica 

deve estar a serviço da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. 

Para o autor, além desta contribuição inovadora, para mudança e 

recriação nos contextos das Universidades, importante voltar-se para o caso da 

universidade brasileira, que recentemente apresentou um crescimento surpreendente 

do setor privado e um inesperado ensimesmamento da universidade estatal. 

  

A universidade brasileira privatizou-se em razão de um círculo vicioso: 
faltavam vagas e recursos públicos mais estatais para financiá-las, causando 
a deteriorização das instalações, dos equipamentos e dos salários, o que por 
sua vez, levou à realização de greves que visavam a resgatá-la dessa 
situação; como consequência, aumentou a demanda por vagas nas 
universidades particulares (BUARQUE, 2014, p.137). 

 

A baixa qualidade de alguns cursos universitários, com consequente 

baixa qualificação, traz novos desafios ao Brasil: organizar o sistema universitário, 

refundar, renovar, recriar a universidade conforme as exigências atuais e sobretudo, 

melhorar a qualidade da educação básica. 

Sendo assim, a Universidade no Brasil está sendo exigida em 

atualização, transformação, inovação para que evidencie e continue sendo valorizada 
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a sua potencialidade na produção do conhecimento, bem como suas ações 

propositivas voltadas para o desenvolvimento.  

Sousa Santos (2004) traz os desafios das universidades e Buarque 

(2014) defende serem estas instituições as mais preparadas, para lidar com o futuro, 

porém também com necessidades de mudanças, quando apresenta novos formatos 

universitários institucionais.   

É importante que os diferentes tipos de universidades conversem entre 

si. A universidade precisa olhar para todos esses modelos propostos, com a 

possibilidade de adequar, somar, aglutinar alguns tipos específicos que já podem 

começar a serem usados num plano nacional de uma nova universidade.  

Sendo assim, a união da Universidade Dinâmica com foco nas pessoas, 

a Universidade Unificada com uma comunicação globalizada e potencializada pela 

tecnologia, a Universidade para Todos que defende a concomitância de ensinos 

presenciais e à distância, a Universidade Tridimensional, que une as áreas disciplinar, 

multidisciplinar e cultural e a Universidade Sistêmica que valoriza também as 

necessidades da sociedade e propõe melhorias, podem ser complementares para o 

desenvolvimento em todos os segmentos. 

Um modelo de universidade, ao contrário da fragmentação, vai ao 

encontro do outro sem conflito e amplia possibilidades de produção de conhecimento 

que considera as várias dimensões que o envolve: teorias, práticas, pesquisas, 

extensão, senso comum, ações individuais e coletivas, tecnologias e humanidade, 

instituições, professores e estudantes, e outras práticas outros itens tão importantes 

em um movimento harmônico, ético e transformador. 

Buarque (2014) traz a filosofia dos índios aimarás, dos Andes, que, 

parafraseando para o contexto universitário, para que as mudanças da Universidade 

sejam efetivas e consistentes, há de estar ligada para frente, possuir o gosto de 

conhecer o seu passado; ligada para trás, possui o desejo de construir o seu futuro; 

ligada para cima, permanece ética, com espiritualidade e a linguagem; para o lado 

esquerdo, ligam-se todas as universidades como se fossem uma só; para baixo, 

mantém-se ligada às suas origens, à Terra; para o lado direito, valoriza o país e a 

sociedade ao seu redor e para dentro, a universidade produz conhecimento para todos 

com alegria. 

As universidades, em plena transformação, estão ajustando sua 

identidade conectada a contextos específicos, cada uma com propostas 
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diferenciadas, adaptando-se com a preocupação de manter a sua essência, pelo 

menos, é o que se acredita.  

Algumas características do ensino superior são investigadas, nesta 

pesquisa, para delineamento de competências e disposições necessárias ao 

professor universitário contemporâneo, em sua formação e prática, de forma 

propositiva.  

 

 

2.3 CRISES E INOVAÇÕES SOB A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

As universidades encontram-se obrigadas a conviver entre crises e 

inovações, a convocar seus gestores, professores, estudantes, representantes da 

sociedade em ordem pública e privada, para juntos buscarem caminhos mais 

significativos, para os contextos em que estão inseridas, para lidarem com a 

complexidade dos desafios da contemporaneidade, bem como investigarem 

possibilidades de ensino superior real para o desenvolvimento efetivo. 

Oliveira menciona  

 

a educação oferecida deve proporcionar a todos o exercício qualificado da 
cidadania, ou seja, torna-se preciso aumentar – em quantidade e qualidade – 
a participação de todos na vida social, política, econômica do país, na direção 
da construção de uma sociedade mais justa e democrática. Para isso, a 
questão do conhecimento é vital. Sem dúvida, hoje, mais do que nunca, o 
conhecimento é um dos principais pilares para a realização da equidade 
social e a sua democratização é o único elemento capaz de unir 
modernização e desenvolvimento humano (2007, p. 25). 

 

Dessa forma, as universidades, a educação, o ensino superior, conceitos 

diretamente enredados à construção de uma vida social de qualidade, com 

democracia e cidadania, traz a importância para se colocar em destaque reflexões a 

respeito de algumas concepções de desenvolvimento 

Sen (2010) apresenta uma perspectiva libertadora do desenvolvimento, 

como um caminho de oportunidades adequadas, em que os sujeitos podem ser 

agentes de seu próprio destino e ajudar uns aos outros. O autor traz a compreensão 

da natureza do desenvolvimento como liberdade e considera a relação entre recursos 

e realizações, entre bens e potencialidades, entre a riqueza econômica e a 

capacidade para viver se como gostaria. “[...] desenvolvimento pode ir muito além da 
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acumulação de riquezas e do crescimento econômico do produto Nacional Bruto e de 

outras variáveis relacionadas à renda” (SEN, 2010, p. 28). 

A perspectiva da liberdade, adotada por Sen (2010), inclui os processos 

que proporcionam a liberdade de ação e de decisão, como as oportunidades em 

condições reais das pessoas. Ambos os processos e as oportunidades têm sua 

própria relevância na abordagem do desenvolvimento como liberdade. 

Para uma sociedade em que se debate, em um contexto com tantas 

desigualdades, o desenvolvimento precisa estar voltado para liberdades de todos que 

ali vivem, estão inseridos. Ter liberdade para valorizar a equidade, a valorizar si 

mesmo e a coletividades, a melhorar condições e resultados sociais com o 

pensamento em uma qualidade de oportunidades em quantidade.  

Focalizar qualidade de vida, com o uso adequado da economia e da 

tecnologia, para atender a toda sociedade, inclusive os interesses dos destituídos e 

desfavorecidos, mais do que no rendimento e riqueza, é um desvio da tradição mais 

recente da economia.  

A teoria do Desenvolvimento como Liberdade de Sen (2010) propõe o 

desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais das pessoas. 

Ampliar as liberdades em benefício de todos, num movimento percebido, aceito e 

realizado por todos os cidadãos é o principal meio de desenvolvimento. Exige acessar 

potencialidades elementares para evitar a fome, a subnutrição, as doenças evitáveis, 

a mortalidade precoce, ter acesso à participação política, liberdade de expressão, e 

outras, para as pessoas livres suprirem suas necessidades, umas considerando as 

necessidades das outras e agindo para uma melhoria para todos, caracterizando 

assim o desenvolvimento efetivo e como exercer a condição de agente. 

O autor distingue o “aspecto da condição de agente” (agency aspect) de 

uma pessoa, do “aspecto do bem-estar” (well-being aspect). Este se relaciona com 

vantagens pessoais em realizações e oportunidades. A condição de agente ultrapassa 

a condição de pessoa, indivíduo, e considera atentamente as realizações e as 

oportunidades de outros objetivos e valores e busca o bem-estar de um coletivo, de 

uma sociedade, num exercício de cidadania para o desenvolvimento. 

Ser agente é a condição primordial para o desenvolvimento. Liberdade 

para poder fazer escolhas e educação é um meio para ampliar a consciência social, 

pensando no desenvolvimento como liberdade, como preconiza Sen (2010). 
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Assim, em convergência à teoria de Sen, o desenvolvimento no contexto 

educacional na perspectiva de Nussbaum (2015), traz a necessidade de a educação 

democrática e para a cidadania que consiga resistir às tentativas de reduzir o ensino 

a uma ferramenta do Produto Interno Bruto. Além de perspectivas econômicas e 

resultados quantitativos, relacionados a uma avaliação conduzida por números, a 

autora constrói um manifesto que concentra olhares, reflexões, experiências e 

propostas, com vistas na educação para a cidadania através das humanidades e das 

artes. 

Nussbaum (2015) destaca sua preocupação quanto ao corte de verbas 

da cultura e das artes na educação, por vários países, após a crise de 2008. A autora 

argumenta que os sistemas democráticos, e a educação neles inserida, não 

sobrevivem sem o estímulo à imaginação e ao pensamento crítico, competências 

estas desenvolvidas pela arte e pelas humanidades.  

 

no momento em que perguntamos o que as escolas podem e devem fazer 
para criar cidadãos em e para uma democracia saudável, que lições essa 
análise nos sugere? 
-desenvolver a capacidade dos alunos de ver o mundo do ponto de vista dos 
outros, ... 
-ensinar posturas com relação à fragilidade e à impotência humanas que 
sugeriram que a fragilidade não é algo vergonhoso e que precisar dos outros 
não significa ser fraco [...] incompletude pode ser uma oportunidade de 
cooperação e de reciprocidade 
-desenvolver a capacidade de se preocupar genuinamente com os outros, 
tanto com os que estão próximos como com os que estão distantes 
-combater a tendência de evitar os diversos tipos de minoria manifestando 
asco e considerando-os “inferiores” e “contaminantes” 
-ensinar coisas reais e verdadeiras a respeito de outros grupos (minorias, 
raciais, religiosas e sexuais; pessoas portadoras de deficiência), de modo a 
conter os estereótipos e o nojo que muitas vezes os acompanha 
-promover o sentimento de responsabilidade, tratando os como um agente 
responsável  
-promover ativamente o raciocínio crítico, a competência e a coragem que ele 
exige para manifestar uma opinião discordante.  
Para implantar tal pauta, é preciso estar sempre atento às circunstâncias 
locais, conhecendo a fundo os problemas e recursos sociais locais. E ela 
deve ser tratada não apenas por meio do conteúdo educacional, mas também 
por meio da pedagogia (NUSSNAUM, 2015, p. 45). 

 

Assim, para uma democracia saudável, o papel da educação é essencial 

para a criação de pessoas que tenham a capacidade de olhar com os olhos dos outros; 

que percebe necessidades de desenvolvimento em si  e nos outros como 

oportunidade de cooperação e reciprocidade; que, naturalmente, exerce a alteridade, 

percebem a importância do outro e se preocupam com seu bem-estar; destituídas de 

preconceitos; que respeitam a diversidade como ela realmente é; que se sentem 
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responsáveis umas pelas outras e que sintam-se estimuladas a opinarem com 

consistência, competência e coragem. 

A autora ressalta que as humanidades e as artes é que desenvolvem 

pessoas com capacidade de pensarem por si próprias, de considerar a tradição, de 

compreender o sentido do sofrimento e das realizações dos outros. 

No centro do manifesto de Nussbaum (2015), está o conceito de 

imaginação empática, como a capacidade de colocar-se no lugar do outro, relacionada 

diretamente com a construção de sociedades solidárias.  Além disso, é nos contatos 

sociais que surge a oportunidade de aprender a ver no outro um outro “nós”, 

imaginando-lhe pensante e com emoções, e desenvolver uma democracia realmente 

apoiada no respeito e na atenção dedicados ao outro. 

Mesmo com tamanho potencial transformador, os aspectos humanistas 

da ciência e das ciências sociais estão diminuindo sua participação nos programas 

letivos, tanto no ensino primário e secundário, como na universidade, por serem 

desconsideradas pelos políticos como acessórios inúteis, por elevarem a importância 

do lucro de curto prazo, o que pode aproximar os seres humanos da ignorância se 

não forem capazes de experimentar a descoberta de si mesmo e dos outros em seu 

entorno. 

 

ao perpetuarem as tendências científicas e tecnológicas em detrimento das 
humanidades e das artes, e não somadas e conectadas entre si, haverá 
nações com uma massa de indivíduos tecnicamente treinada, mas com uma 
mente obtusa [...] um suicídio da alma. Poderia haver algo mais assustador?” 
(NUSSBAUM, 2015, p. 143).  

 

A contemporaneidade expõe os seres humanos a uma necessidade de 

descobrirem juntos as suas capacidades para, de forma responsável, abordarem os 

problemas existentes no âmbito do desenvolvimento através de uma educação 

democrática e pela cidadania, com coragem para aprender com várias culturas, vários 

grupos e avançar em suas interações de ordem econômica, ecológica, religiosa ou 

política,  em reconhecimento à interdependência mundial.  

Nussbaum (2015) mostra a imensa tarefa das escolas e das 

universidades em cultivar nos estudantes a capacidade de se considerarem membros 

de uma nação e um mundo heterogêneos. 

Nesse cenário, vale citar Delors  
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Para cumprir a sua missão de educar para a cidadania, os projetos e as 
comunidades educativas têm de contemplar o aprender a conhecer, o 
aprender a fazer, o aprender a viver juntos, mas também o aprender a ser. 
Sem esta consciência personalista, sem o crescimento pessoal de uma 
verdadeira estrutura autônoma vertebrada por valores e convicções, os 
cidadãos não ultrapassarão o limiar de indivíduos enquadrados nas 
estruturas cívicas como consumidores passivos dos esquemas sociais 
apresentados (apud NÓVOA, 2015, p. 56). 

 

Desta forma, é importante também aprender a conhecer o outro, 

aprender a fazer, realizar com os outros, aprender a conviver, a se preocupar com os 

outros e aprender a ser coletivo, a ser diversidade, a ser livre para pertencer e viver 

as artes e as humanidades. Trata-se de contemplar a razão, na mesma intensidade 

da constituição das subjetividades e das questões socioemocionais. 

Para finalizar, a concepção idealizada de universidade, tratada no 

estudo, é uma universidade que passa por crises no seu processo identitário por 

questões humanas e por questões de tecnologia, além de um distanciamento das 

questões sociais. Quanto às perspectivas futuras, aqui há de se considerar uma 

universidade que consiga lidar com o conhecimento, de maneira integral e 

interdisciplinar, com capacidade de envolver diversas comunidades, dentre elas a 

universidade acadêmica que está dentro da universidade, bem como envolve um 

relacionamento mais próximo com a sociedade, com ênfase nas questões éticas, 

científicas, interpessoais e técnicas. Assim, pensar em uma universidade do futuro, é 

prospectar uma universidade Integralizada e Interdisciplinar.   
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3 DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: fragmentação, transformação e  
   complexidade  

 

 

Da mesma forma que o capítulo anterior, apresentam-se, a seguir, 

olhares para o passado e discussões sobre a formação inicial e continuada de 

docentes, assim como as práticas pedagógicas, no ensino superior. Situa-se o 

professor, no contexto universitário, descrito anteriormente. 

Com a Universidade em crise, e a tecnologia em avanço astronômico, 

surgem novos desafios ao processo de ensino e aprendizagem, o que faz direcionar 

esta pesquisa e os holofotes deste capítulo às exigências, experiências e formação 

do professor do ensino superior. 

Pourtois (1999) considera a modernidade e seus movimentos da 

racionalização, como declaração à “morte” e à eliminação do sujeito, quando a razão 

passa a ser um instrumento de poder e de dominação sobre o homem; como também 

destaca a imensa produção de saberes, no entanto fragmentados, cujas teorias 

excluíram-se mutuamente, ignorando o conjunto do qual faz parte; e propõe examinar 

a educação à luz da perspectiva pós-moderna, que valoriza o sujeito criador, ator e 

autor, constituído do indivíduo em seus papéis sociais, como ator que transforma, que 

interage e articula-se com a razão. Traz a característica da integração dos fragmentos 

dos saberes da modernidade, o que gera um processo de reengendramento, de uma 

nova produção de conhecimento. Desta forma, um pensamento não elimina o outro, 

o totalitarismo de teorias superpotentes passa a não existir, cedendo lugar à 

complexidade, criação e mediação. 

Ao considerar a necessidade da interconexão dos saberes mediados 

pelos pesquisadores, professores e estudantes, como estímulo do processo ensino-

aprendizagem, ao longo da vida, com a velocidade da tecnologia na atualidade, é 

essencial debruçar sobre os estudos específicos propostos por vários autores quanto 

ao papel do docente do ensino superior. A intenção não é desconsiderar a educação 

básica, e sim focalizar o ambiente universitário, professores e estudantes da educação 

superior para ampliar o conhecimento desse contexto.  

Delors (2012) salienta uma direção de relação, conexão e troca, mediada 

por quatro aprendizagens fundamentais como pilares de conhecimento, ao longo da 

vida de cada indivíduo: aprender a conhecer, que passa pelos instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, que valoriza a ação de cada um; aprender a viver 
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juntos, que mostra o caminho da cooperação; e aprender a ser, que integra os três 

anteriores e valoriza a diversidade. 

No campo da educação formal, Delors (2012) orienta essencialmente as 

aprendizagens aprender a conhecer e aprender a fazer. Neste momento, surge um 

questionamento: em se tratando da formação de professores do ensino superior, 

numa perspectiva de educação democrática para a cidadania, em uma perspectiva de 

desenvolvimento para a liberdade, pode-se desconsiderar os pilares aprender a viver 

juntos e aprender a ser?  

Aprender a profissão professor como uma experiência global e 

consequente oportunidade para fortalecer o seu potencial criativo no ambiente da 

universidade, torna-se um caminho para aprender a ser um agente de transformação, 

bem como um multiplicador de novos aprendizes da condição de agente.  

Além da compreensão da profissão professor como um agente do 

desenvolvimento, para que ocorra uma real ampliação do conhecimento do mundo do 

docente no contexto do ensino superior, é justo e importante ressaltar o que Pourtois 

orienta quanto ao perigo do totalitarismo de teorias superpotentes, que pode eliminar 

a diversidade de possibilidades do fazer docência na universidade, em vista da 

complexidade diversa das humanidades, das criações e das necessidades do 

processo ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, na formação didático-pedagógica do docente universitário, 

preconizada por Delors (2012), exige considerar quatro funções essenciais do ensino 

superior: 

-    preparar para a pesquisa e para o ensino; 

- fornecer formação altamente especializada e adaptada às 

necessidades da vida econômica e social; 

-  estar aberto a todos, para responder aos múltiplos aspectos da 

chamada educação permanente, em sentido lato; 

-    cooperar no plano internacional. 

O autor traz a relevância da sociedade que pode refletir através do 

ensino superior, bem como compreender e agir em conjunto com professores e 

estudantes da universidade pelo caminho colaborativo das pesquisas. 

Surgem as reflexões: o professor do ensino superior está preparado para 

a pesquisa? Como a formação do professor o prepara para formar e preparar os 
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jovens a enfrentarem o futuro com confiança e ainda se sentirem autônomos para eles 

mesmos construírem oportunidades de maneira determinada e responsável? 

Perante toda a mudança social, ao longo de muitos anos, o professor 

sofreu um impacto severo em sua atuação.  

Delors (2012) sinaliza que, para melhorar a qualidade da educação, é 

preciso melhorar o recrutamento, a formação, o estatuto social e as condições de 

trabalho dos professores. Essas necessidades apresentadas pelo autor mostra um 

cenário complexo e desatualizado.  

Para Esteve (1999), a situação dos professores é comparável a um 

grupo de atores, vestidos com traje de determinada época, a quem sem prévio aviso, 

muda-se o cenário, em metade do palco, desenrolando um novo pano de fundo, no 

cenário anterior.  

Professores, muitas vezes, são considerados os responsáveis imediatos 

pela falha do sistema de ensino, acrescenta o autor, o que causa o mal-estar docente6, 

com três funções específicas:  

1) ajudar os professores a eliminar o desajustamento. Uma análise 

precisa da situação em que o professor se encontra, ajuda a dar respostas mais 

adequadas às novas interrogações; 

2) o estudo da influência da mudança social sobre o papel do professor, 

pode ajudar a chamar a atenção da sociedade e compreender suas dificuldades; 

3) traçar linhas de intervenção num plano de ação coerente, para 

melhoria das condições em que os professores desenvolvem o seu trabalho. 

Para que os professores se apropriem dos processos de mudança, 

Nóvoa (1999) apresenta a importância da identidade do professor como força vital e 

descoberta de sentido social do seu trabalho, construída no ambiente escolar, em que 

se valoriza o seu papel de mediador cultural e organizador de situações educativas, 

com possibilidades reais de intervenção e transformação.   

Desta forma, a escola, apesar dos conflitos, pode ser um lugar de troca, 

construções, reconstruções contínuas entre os sujeitos, além de fortalecer identidades 

dos professores e dos estudantes.  

 

Cabe ao educador promover o lado grandioso da habilidade de interpretação 
[...] à medida que exercita no aluno a capacidade de desconstrução e 

 
6 mal-estar docente expressão criada por Esteve (1999), que resume o conjunto de reações dos 
professores como grupo profissional desajustado devido à mudança social. 
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reconstrução de conhecimento com base na autoridade do argumento 
(DEMO, 2008, p.67) 

 

O foco para a profissão professor e sua qualificação profissional é 

refletido, na teoria de Nóvoa (1999), com uma base teórica e uma nova concepção do 

“ensinar bem”, que não exige vocação sacerdotal. 

O autor questiona, em sua literatura, o engajamento de alguns 

professores e não de outros, a história de vida, o desenvolvimento de carreira e a 

construção aos poucos do profissional professor. As reflexões contribuem para o 

entendimento do que ocorre com quem decide ensinar. "O aprender contínuo é 

essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, 

como lugar de crescimento profissional permanente", diz Nóvoa (1999, p. 23).  

A afirmação traz uma perspectiva quanto ao desenvolvimento da 

profissão professor como sendo um trabalho coletivo, construído em sua própria 

experiência e através da reflexão como análise contínua. 

Os professores dispõem de um programa de formação continuada? De 

que forma e com orientação de quais profissionais a formação do docente do ensino 

superior é incrementada, melhorada, atualizada? 

Nóvoa (2007) tem como uma de suas inspirações o pensador Carlos 

Garcia, que afirma que o desenvolvimento profissional é resultado do curso superior 

somado à experiência, ao conhecimento acumulado ao longo da vida. Teoria e prática 

andam juntas, o que enfatiza o exercício da docência e situações de trabalho que 

produzem saberes experienciais, a socialização e a identificação profissional. 

Como o professor do ensino superior atualiza seus conhecimentos? Há 

alguma exigência por parte da universidade? Como ocorre a formalização e o 

reconhecimento desse desenvolvimento profissional, oficialmente? 

 Nesse sentido, Nóvoa afirma que:  

 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional 
dos professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se 
de um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se 
estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno 
de conteúdos acadêmicos (1991, p. 144). 
 

Esta ideia com ênfase na formação dos professores pela experiência do 

coletivo docente, pode ampliar novos sentidos às rotinas escolares e práticas 

pedagógicas ao apelarem à co-responsabilização e à partilha profissional. Para o 

autor, “através deste esforço, é possível colocar os professores em condições de 
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liderarem os processos de reorganização das escolas que não ponha em causa a sua 

própria autonomia profissional”.  

Nóvoa (1991) indica que a mudança educacional ocorre, a partir da 

transformação das práticas pedagógicas na sala de aula e que o desafio da formação 

de professores: 

 

[...] consiste em conceber a escola como um ambiente educativo, onde 
trabalhar e formar não sejam atividades distintas. A formação deve ser 
encarada como um processo permanente, integrado no dia-a-dia dos 
professores e das escolas, e não como uma função que intervém à margem 
dos projetos profissionais e organizacionais (NÓVOA, 1991, p. 29). 

 

Nóvoa (1991) destaca a formação que transforma através da reflexão 

crítica para renovação contínua de uma identidade pessoal e profissional e não por 

cursos acumulados em um currículo sem aplicação, participação e envolvimento, e 

faz considerações a esse respeito: 

 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 
emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de 
trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e 
de afirmação de valores próprios da profissão docente (NÓVOA, 1991, p. 13). 
 

Ainda assim, é necessário considerar que cada história de vida, cada 

caminho de formação da profissão professor é único. Nóvoa (1991, p. 13) lembra que 

a “apropriação que cada pessoa faz do seu patrimônio existencial através de uma 

dinâmica de compreensão retrospectiva é um fator de formação”. 

Nota-se que o autor privilegia a memória da vida vivida pelos 

professores, como uma das maneiras de contribuir com a valorização das escolhas 

da profissão pelo docente, o que eleva a sua formação e práticas no cotidiano do seu 

estilo de ensinar a educação. 

A formação profissional do docente do ensino superior, de forma 

cooperativa entre professores pode apontar “uma perspectiva dos professores como 

profissionais produtores de saber e de saber-fazer” (NÓVOA, 1991, p. 16). 

O autor enfatiza a importância do grupo como agente que permite a 

dinamização de experiências no contexto ensino-aprendizagem, para produção de 

saberes. O grupo, inserido no contexto escolar, também se configura como uma rede 

de autodesenvolvimento participativa7, confirmando a “formação como um processo 

 
7 Termo criado pela pesquisadora com inspiração na teoria de Antònio Nóvoa. 
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interativo e dinâmico” (NÓVOA, 1991, p. 26). Esse exercício coletivo promove a 

reflexão de sua prática com a troca de experiências em grupo, que resulta em 

aprendizagem relacional e dinâmica, além de se constituir um dos caminhos para a 

formação docente do ensino superior. 

O movimento de construção plural e interativa da profissão professor se 

insere em outra proposta de Nóvoa (1999), quando sugere que os professores em 

exercício, determinem, participem e colaborem com a formação dos futuros 

professores.  Sua proposta para a melhoria das práticas didático-pedagógicas da 

profissão docente é que o professor tenha o Saber do Conhecimento, o Saber da 

Cultura Profissional, o Saber do Tato Pedagógico, o Saber do Trabalho em Equipe, e 

o Saber do Compromisso Social.  

Cada proposta é definida em suas palavras: 

 

1. O conhecimento: o trabalho do professor consiste na construção de 
práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem. Ninguém pensa 
no vazio. É a partir do conhecimento, da sua aquisição e compreensão, que 
se constrói a educação de uma pessoa.   
2. A cultura profissional: ser professor é compreender os sentidos da 
instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 
experientes. É, na escola e no diálogo com os outros professores, que se 
aprende a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o 
exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a 
inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão.   
3. O tato pedagógico: quantos livros se gastaram para tentar apreender este 
conceito tão difícil de definir? Nele cabe essa capacidade de relação e de 
comunicação, sem a qual não se cumpre o ato de educar. E também essa 
serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos 
para o trabalho escolar. Saber conduzir alguém para a outra margem, o 
conhecimento, não está ao alcance de todos. No ensino, as dimensões 
profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões 
pessoais.  
4. O trabalho em equipe: os novos modos de profissionalidade docente 
implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em 
equipe, da intervenção conjunta nos projetos educativos de escola. O 
exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de “comunidades 
de prática”, no interior de cada escola, mas também no contexto de 
movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das 
fronteiras organizacionais.  
5. O compromisso social: podemos chamar-lhe diferentes nomes, mas todos 
convergem no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da 
diversidade cultural. Educar é conseguir que a criança ultrapasse as 
fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo 
nascimento, pela família ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola 
obriga-nos a ir além da escola. Comunicar com o público, intervir no espaço 
público da educação, faz parte da ética profissional docente (NÓVOA, 2007, 
p. 49)  
 
 

Trata-se, portanto, de uma proposta reflexiva do processo ensino-

aprendizagem, que estendida para o universo do ensino superior, corroboram a 
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importância de uma atenção às práticas para compreensão e apreensão do 

conhecimento;  a integração do professor à instituição em que esteja vinculado, aos 

colegas para múltiplos diálogos entre si a respeito de suas rotinas docentes, o que 

contribui para avançar em inovações e aprendizados profissionais;  a capacidade de 

comunicação, relacionar-se e conduzir os estudantes para a margem do 

conhecimento; saber trabalhar em equipe, ter noção de como funcionam as relações 

grupais com vistas em projetos de práticas conjuntas do saber e do agir dentro e fora 

das universidades; e o compromisso social com um olhar para todos igualmente, com 

vontade natural de criar, influenciar e executar a educação voltada para questões e 

situações de necessidade da sociedade.  

Conceitos complementares a esses propostos, por Nóvoa, estão nas 

ações dos cinco “P”s; voltadas para a formação inicial do professor, e que pode ser 

discutida para a formação continuada do mesmo é “pautada na prática, centrada na 

aprendizagem dos alunos e nos estudos de casos concretos, tendo como referência 

o trabalho escolar” (2007, p. 52). 

As ações definidas como os cinco “P”s, são Práticas, Profissão, Pessoa, 

Partilha, Público. Cada uma dessas ações pode favorecer a relação do 

desenvolvimento dos saberes:  

- A Prática refletida e aprendida individual ou com outros professores ao 

longo de toda a sua vida profissional, para favorecer a construção pedagógica real, 

concreta; 

- A Profissão professor valorizada por anos de experiências, uma cultura 

profissional que permite que os mais experientes formem os professores mais jovens; 

- A Pessoa diz respeito ao desenvolvimento pessoal do profissional 

professor, onde as experiências profissionais e pessoais influenciam entre si. Explica 

o autor: 

 

Ora esta relação exige que os professores sejam pessoas inteiras. Não se 
trata de regressar a uma visão romântica do professorado a conceitos 
vocacionais ou missionários. Trata-se, sim, de reconhecer que a necessária 
tecnicidade e cientificidade do trabalho docente não esgotam todo o ser 
professor. E que é fundamental reforçar a pessoa-professor e o professor-
pessoa (NÓVOA, 2007, p. 57).  
 

 

Seguindo na proposta dos Ps,  
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-  A Partilha reconhece e inclui todos que participam para construir 

conhecimentos de suas práticas, de forma coletiva e colaborativa. Aprendizados 

mútuos em busca de melhoria contínua de suas práticas em sala de aula, 

 

O diálogo profissional tem regras e procedimentos que devem ser adquiridos 
e exercitados nas escolas de formação e nos primeiros anos de exercício 
docente. Sem isso, continuaremos a repetir intenções que dificilmente terão 
uma tradução concreta na vida dos professores e das escolas (NÓVOA, 
2007, p. 59).  

 

- A ação Pública deve acontecer além-muros da escola, como uma 

prática de responsabilidade social. Para o autor, “é necessário aprender a comunicar 

com o público, a ter uma voz pública, a conquistar a sociedade para o trabalho 

educativo comunicar para fora da escola” (NÓVOA, 2007, p. 60).   

A teoria dos 5 Ps privilegia a integração dos saberes, de forma 

contextualizada, e propõe à formação dos professores um caminho de constante 

aprendizagem, em um diálogo ininterrupto entre o pessoal e o profissional. 

A profissão professor do ensino superior como agente de transformação 

exige esse desenvolvimento conjunto, integrado e dinâmico, para uma prática 

reflexiva direcionada para a inovação, cooperação e desenvolvimento.  

Os docentes, profissionais que deveriam ser estimuladores da prática de 

valores democráticos, das buscas espontâneas do conhecimento e das formas 

diversas de culturas, podem pulverizar o movimento reflexivo como mais um processo 

que coopera e inova o desenvolvimento. Assim, a prática reflexiva e participação 

crítica deveriam ser entendidas como orientações prioritárias da formação de 

professores. 

Hartman (2015) apresenta a teoria de Schon (1983) quanto ao processo 

de ensino e aprendizagem reflexivo, antes, durante e depois da aula, que inclui a 

reflexão sobre a ação e a reflexão na ação.  

 

[...] reflexão sobre a ação significa que você e seus alunos pensam a respeito 
e consideram com cuidado quais ações poderiam ser executadas antes de 
se envolver com uma tarefa [...], além de examinar sistematicamente as 
ações que já foram executadas (por exemplo, como uma aula foi ministrada 
no caso dos professores; como uma tarefa foi avaliada no caso dos alunos. 
A reflexão na ação significa que você e seus alunos pensam a respeito e 
examinam com cuidado aquilo que estão fazendo em tempo real – o que às 
vezes é chamado de “pensar na hora (HARTMAN, 2015, p. 28). 
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As instituições que formam os docentes deveriam propor situações de 

experimentação, que permitem a reflexão de situações imaginadas, mais perto das 

situações reais, assim como os professores precisam desenvolver, de forma contínua 

e atualizada o seu papel de ensinar. Para que o professor se interesse por 

desenvolver-se profissionalmente, há de surgir espontaneamente questionamentos 

sobre o conteúdo ensinado, sobre as suas próprias práticas e sobre o que é o ensino 

e a aprendizagem, com base na sua própria investigação-ação. Trata-se de uma 

oportunidade de aprendizado em grupo, pelos professores em sua formação docente, 

inicial ou continuada. 

Desta forma, a prática reflexiva do docente universitário pode propor o 

desenvolvimento também como liberdade para que, incentivem os estudantes a 

conseguirem opinar de forma crítica, com respeito e participarem como agentes, num 

contínuo pensar conjunto, em busca de resultados que beneficiem a todos do grupo e 

da sociedade. 

A essência do pensamento do desenvolvimento como liberdade é um 

exercício de reflexão e experimentação que podem ser propostos já na formação 

inicial do docente do ensino superior. 

A formação do docente é uma etapa do desenvolvimento social real, com 

foco no ambiente universitário, como preparação para lidar com os desafios da 

tecnologia, dos novos saberes construídos de forma coletiva, numa prática reflexiva 

dos papéis ali existentes, onde professor reflexivo e estudante reflexivo, são 

colocados em igual posição de poder pela sua opinião, não sem conflito, sim com 

regras. 

Há de se pensar e propor espaços, intervenções inovadoras num 

movimento circular evolutivo e espiral, que permita renovar na construção do 

conhecimento, na permanência e valorização dos caminhos necessários e no agir 

mais amplo e consciente das competências e disposições do professor do ensino 

superior, para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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3.1 A DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

Historicamente, a docência no ensino superior teve maior 

reconhecimento a partir do final do século XX, conforme Corrêa e Ribeiro (2013). 

A partir de 1920, emergiram sinais de esgotamento dos modelos 

pedagógicos vigentes no Brasil (CARVALHO, 2000). O autor explica que a educação 

começou a sofrer transformações que culminaram em um novo modelo de ensino, 

tanto para o nível básico, quanto para o médio e o superior. 

Quanto à docência do ensino superior no Brasil, Oliveira (2014) aponta 

que no final do século XIX, as chamadas academias seguiam os modelos europeus e 

os docentes valorizavam o modelo da disciplina e da rigidez científica e na produção 

do conhecimento, com uma visão progressista e positivista, e do modelo adotado 

ainda no Brasil colônia, no qual a formação profissional era voltada, para servir a corte 

portuguesa que se instalou na colônia. 

 

A ação docente era conduzida de maneira que o conteúdo fosse transmitido 
de forma indiscutível e pudesse ser memorizado através das aulas 
expositivas acompanhadas de exercícios a serem resolvidos pelos alunos 
que eram avaliados por meio de um controle rígido e preestabelecidos 
(OLIVEIRA, 2014, p. 3). 

  

No século XIX, com o surgimento de novas universidades no país, para 

atender demandas sociais, elegeu-se a Didática como disciplina para caracterizar a 

formação pedagógica do professor de ensino superior. Veiga explica a didática como 

 

um campo de estudo e disciplina pedagógica obrigatória dos cursos de 
formação de professores, de natureza teórico-prática, voltado para a 
compreensão do processo de ensino e suas relações, quais sejam: 
educação-sociedade, finalidade-objetivos, teoria-prática, conteúdo-forma, 
ensino-pesquisa, ensino-aprendizagem, ensino-recursos didáticos, ensino-
avaliação (2011, p. 7). 

 

A autora aponta a exigência didática como disciplina dos cursos de 

professores em nível superior nos anos 1930, para atingir o objetivo da qualificação, 

para o magistério como ponto central para a renovação do ensino.  

Veiga diz ainda que  

 

É preciso uma didática que proponha mudanças no modo de pensar e agir 
do professor e que este tenha presente a necessidade de democratizar o 
ensino, concebido como um processo sistemático e intencional de 
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transmissão e elaboração de conteúdos culturais e científicos.  É evidente 
que a didática, por si, não é condição suficiente para a formação do professor 
(2011, p.  45).    

 

Santos (2010) relata que, após reviravoltas até a década de 1970, a 

educação passou a possuir um viés diferenciado. Se antes, educar era um processo 

rígido de reprodução de conhecimento, a educação passa a existir para formar um 

sujeito que enfrente e supere os desafios da sociedade, e foi exigido do professor 

acompanhar essas transformações. 

Veiga destaca a importância de uma consciência das dimensões do 

ensinar e da atuação comprometida do professor. Nas palavras da autora,  

 

[...] os anos 90 inauguram um novo período na educação brasileira com 
repercussões no campo da pedagogia e, consequentemente, da didática. 
Esse período, situado entre o início da década de 1990 até nossos dias, 
discute os enfoques do papel da didática de duas perspectivas: a primeira, 
com ênfase na formação do tecnólogo do ensino; o segundo enfoque procura 
favorecer e aprofundar a perspectiva crítica, voltada para a formação do 
professor como agente social (2011, p. 46). 

 

Assim, surge outra orientação para ser professor, uma postura não mais 

de detentor do saber, e sim de quem conduz para o caminho coletivo do saber, e que 

prima pelo pensamento crítico. A relação professor-estudante do ensino superior tem 

uma proposta dialética, com estímulo a opiniões, debates, discordâncias para 

apreensão e produção de conhecimento, bem como somar a prática ao conhecimento 

para que a educação seja efetiva. 

Além desses aspectos, é necessário conhecer um pouco das políticas 

públicas que envolvem educação universitária, como também alguns impactos no 

desenvolvimento. 

 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E 

OS EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO 

 

 

O objetivo deste capítulo é percorrer alguns conceitos de políticas 

públicas e algumas diretrizes relacionadas ao ensino superior e à formação 

continuada de professores, bem como sinalizar alguns de seus efeitos no 

desenvolvimento. 
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Políticas Públicas tratam do concreto e do simbólico de decisões 

políticas, como também do processo de construção e atuação das decisões (SECCHI, 

2013). O autor explica que ao enfrentar um problema público coletivamente relevante, 

elabora-se uma diretriz como razão para se estabelecer uma política pública.  

Hofling (2001) explica que uma política pública pode ser interpretada 

como “o Estado em ação”. O Estado implanta projetos voltados para áreas que 

apresentam e comprovam necessidades, por exemplo, o setor da educação, e visam 

o desenvolvimento dos vários níveis de ensino.  

Em termos conceituais, as políticas públicas fragmentam-se em duas 

abordagens: a abordagem estatista, que considera as políticas públicas, 

analiticamente, monopólio de atores estatais; e a abordagem multicêntrica, que 

considera organizações privadas, organizações não governamentais, organismos 

multilaterais, redes de políticas públicas, juntamente com os atores estatais, 

protagonistas no estabelecimento de políticas públicas. 

Nussbaum (2015, p.10), menciona a importância das políticas públicas,  

considerando a cultura de grupo e a cultura mais ampla das normas sociais e das 

instituições políticas, cujo foco deve ser direcionado às escolas, faculdades e 

universidades, onde as transformações nocivas vem acontecendo, pressionadas pelo 

crescimento econômico que impulsiona mudanças no ensino, entre outras.  

 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948  
A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos (NUSSBAUM, 2015, p.13). 

 

No Brasil, as políticas públicas foram institucionalizadas nos anos 1990 

(MELO, 1999), sem considerar a atividade de análise e não foi sustentada pela criação 

de cursos voltados à formação de analistas de políticas públicas, muito menos fora 

conceituada como análise em políticas públicas (VAITSMAN; RIBEIRO; LOBATO, 

2013a). 

Sabe-se que a educação, no ensino superior, passa por uma necessária 

transformação e algumas políticas públicas estão direcionadas a este contexto. Assim, 

considera-se urgente este enfoque na formação continuada dos docentes. 

Quanto ao Ensino Superior e à formação continuada dos professores 

neste âmbito, sabe-se que o critério mínimo exigido pelo Ministério da Educação  - 

MEC, para habilitação ao acesso de profissionais à docência no Ensino Superior é 
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possuir apenas um curso de pós-graduação (Especialização, Mestrado ou 

Doutorado), conforme citado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

2010), n. 9.394/96, no Art. 66,  

 

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado e 
ainda no artigo 65, prevê que a formação docente, exceto para a educação 
superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas (LDB, 
2010, online). 

 

Este critério possibilitou o que se observa na prática, a inserção de 

muitos profissionais mais voltados para a pesquisa ou até mesmo com conhecimento 

técnico, do que para os processos didático-pedagógicos, o que fez aumentar a busca 

da formação continuada aos professores, como mais um caminho de melhoria da 

qualidade do ensino superior no Brasil.  

Para Pimenta e Anastasiou, apesar dos professores das Instituições de 

Ensino Superior possuírem experiência e anos de estudos em suas áreas específicas, 

fica exposto o despreparo quanto ao processo de ensino-aprendizagem, quando não 

formados em Licenciatura,  

 

[...] não recebem qualquer orientação sobre processo de planejamento, 
metodológico ou avaliatório, não têm de prestar contas, fazer relatórios, como 
acontece normalmente nos processos de pesquisa – estes, sim, objeto de 
preocupação e controle institucional (2002, p. 37). 
 

   
Estudos, como este, corroboram a necessidade de um contínuo 

acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, para a melhoria da 

qualidade de ensino, como as políticas públicas em educação de forma geral. 

De acordo com a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, 

realizada em 1998, 

  

a pertinência do ensino superior deve ser vista essencialmente em função de 
seu papel e de seu lugar na sociedade, de sua missão em matéria de 
educação, de pesquisa e dos serviços que dela decorrem, assim como de 
suas ligações com o mundo do trabalho no sentido mais amplo, de suas 
relações com o Estado e com as fontes de financiamento públicas e de sua 
interação com os outros graus e formas de ensino (UNESCO, 1999, p. 129).  

  

Essa missão do ensino superior, em nível de pertencimento e 

importância à educação e pesquisa, em um país, urge direcionar a atenção aos 

docentes universitários e sua formação continuada para acompanhar, verificar, sugerir 
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novos caminhos de desenvolvimento das disposições da profissão professor, para 

adequar o compromisso de uma educação superior junto aos estudantes, ao adulto 

de melhor qualidade e responsabilidade, de forma democrática e inclusiva, pela 

cidadania,  

 

reafirmar a missão central de formar e educar com uma visão de longo prazo 
[...], visando, ainda, ao desenvolvimento pessoal e à contribuição dos 
indivíduos para o desenvolvimento social e econômico, através da educação 
para a cidadania e a formação ao longo de toda a vida (UNESCO, 1999, p. 
186).  

 

A partir da proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, 1996), e das normatizações para a Educação Superior (INEP, 2016), vem o 

questionamento de como as instituições universitárias organizam os processos de 

formação inicial ou continuada de seus docentes e de que forma. 

Importante considerar a abordagem do contexto da formação continuada 

em documentos como o Plano Nacional de Educação, metas 13 e 14. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), vigente de 2001 a 2010, 

considerado como o primeiro plano aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001, teve seu foco relativo à construção de políticas e programas que visaram à 

melhoria da educação, embora sem citação de instrumentos para a prática do que 

fora estabelecido em suas metas (BRASIL, 2014).  

Neste PNE, foram dispostas 295 metas gerais para o conjunto da nação, 

com necessidade de desdobramento de acordo com cada especificidade local. Além 

disso, cada situação foi relacionada a uma estratégia e foram elaborados planos, para 

que estados e municípios pudessem atender às situações e às demandas específicas 

(UNESCO, 1999).   

 As ações do primeiro PNE visaram democratizar o acesso ao ensino 

superior, o que levou a educação rumo ao mercado de trabalho, para produção de 

capital intelectual, com incentivo às universidades particulares, EaD – ensino à 

distância e outras metas.  

O PNE, com vigência até 2010, previa novo planejamento para o próximo 

decênio, no entanto, somente no ano de 2014 fora aprovada a Lei nº 13.005, 

possibilitando novo PNE. 

A meta 13 do PNE atual (2014-2024), disponibilizado pelo MEC, com o 

título “Planejando a próxima década: conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de 

Educação”, compreende a qualidade e a titulação do corpo docente, com nove 
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estratégias. A meta 14 trata do acesso à Pós-Graduação Scricto Sensu e ampliação 

do número de titulados, com um grupo de quinze estratégias.   

A meta 13 definida como “elevar a qualidade da educação superior e 

ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% 

por cento doutores” (BRASIL, 2014), traz um diferencial para atuação nas 

universidades, nos centros universitários, no ensino superior.  

Essa meta pode provocar um incremento de um corpo docente mais 

valorizado, qualificado, que sabe a importância da pesquisa e da produção do 

conhecimento. Por outro lado, pode exagerar na busca de titulações em detrimento 

do preparo e das disposições efetivas para o exercício da docência no ensino superior. 

O aumento da qualidade do ensino superior relaciona-se somente com 

o aumento de professores com títulos de especialização, mestrado e doutorado?  

A meta 14 tem como objetivo “elevar gradualmente o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 

sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores” (BRASIL, 2014). 

Além do âmbito das políticas públicas, esse estudo apresenta um 

contexto breve quanto aos objetivos educacionais para o ensino. 

 

 

3.3 OBJETIVOS EDUCACIONAIS NO ENSINO SUPERIOR 

 

 

Longe de esgotar todo o conhecimento relacionado aos objetivos 

educacionais, a pesquisadora apresenta, de forma sucinta, estudos teóricos 

relacionados aos objetivos educacionais no ensino superior. 

Para Libâneo (2008), os componentes do processo de ensino-

aprendizagem entre o professor e estudante, determinados pelos objetivos 

educacionais do ensino superior, podem direcionar às habilidades a serem adquiridas: 

- os objetivos determinam os resultados que se espera; 

- os conteúdos formam a base da instrução; e 

- o método é a forma com que estes objetivos e conteúdos serão 

ministrados na prática ao aluno. 
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A importância dos objetivos educacionais relaciona-se a uma prática 

educacional, com uma ação intencional e sistemática, cujos propósitos tornam-se 

definidos e explícitos em relação às qualidades humanas que precisam ser adquiridas.  

Os objetivos educacionais, no ensino superior, podem ser destacados 

através da sugestão de Libâneo (2008), que os considera como o marco inicial do 

processo pedagógico e social e explicam-se, a partir de três níveis de abrangência. O 

primeiro nível é o sistema escolar que determina as finalidades educativas, de acordo 

com a sociedade em que está inserido; o segundo é determinado pela escola que 

estabelece as diretrizes e princípios do trabalho escolar; e o terceiro nível é o 

professor que concretiza tudo isto em ações práticas na sala de aula. 

O autor acrescenta que alguns objetivos educacionais podem auxiliar os 

professores a determinar seus objetivos específicos e conteúdos de ensino. Entre 

estes objetivos educacionais destacam-se resumidamente: 

 

a) colocar a educação no conjunto de lutas pela democratização da 
sociedade;  
b) oferecer, sem nenhum tipo de discriminação cultural, racial ou política, uma 
preparação cultural e científica, a partir do ensino das matérias;  
c) assegurar aos estudantes o desenvolvimento máximo de suas 
potencialidades;  
d) formar nos estudantes a capacidade crítica e criativa em relação às 
matérias de ensino e sua aplicação;  
e) formar convicções para a vida futura;  
f) institucionalizar os processos de participação envolvendo todas as partes 
formadoras da realidade escolar (LIBÂNEO, 2008, p. 124). 
 

 

Além dos objetivos educacionais, o autor apresenta a importância dos 

conteúdos de ensino na visão dos professores, relacionados a três elementos no 

ensino: “matéria, professor e o estudante”; porém não de forma linear e mecânica: 

professor passa a matéria, o estudante escuta, repete, decora e reproduz nas provas 

o que foi transmitido.  

A sugestão do autor é lidar com os conteúdos interconectados: a 

matéria, o ensino e o estudo dos estudantes. Por isto, é muito importante que os 

conteúdos tenham em si momentos de vivências práticas, para dar significado aos 

mesmos. Dessa forma, definiu os conteúdos como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes, organizados pedagógica e 

didaticamente, para buscar a assimilação ativa e aplicação prática na vida dos 

estudantes (LIBÂNEO, 2008, p.127). 
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Outra questão importante para o trabalho docente citado por Libâneo 

(2008) como três fontes para o professor selecionar os seus conteúdos do plano de 

ensino e organizar as suas aulas: 

 

a primeira é a programação oficial na qual são fixados os conteúdos de cada 
matéria; a segunda são os próprios conteúdos básicos das ciências 
transformadas em matérias de ensino; a terceira são as exigências teóricas 
práticas colocadas pela prática de vida dos alunos, tendo em vista o mundo 
do trabalho e a participação democrática na sociedade (LIBÂNEO, 2008, 
p.133). 
 

Considerando a atuação do professor universitário, surgem os 

questionamentos: quem escolhe os conteúdos das disciplinas da matriz curricular no 

ensino superior? Como os docentes preparam, planejam seus conteúdos ano a ano? 

Atualizam, renovam, inovam estes conteúdos? 

Elementos do Plano de Ensino, no contexto universitário, exigem 

competências e habilidades de um professor pesquisador, propositivo e comprometido 

com o conteúdo e com a própria prática. Sendo assim, esta pesquisa elabora 

questionamentos específicos quanto às competências e disposições atuais do 

docente do ensino superior, conforme reflexão no item a seguir. 

 

 

3.4 COMPETÊNCIAS E DISPOSIÇÕES PARA ENSINAR 

 

 

A compreensão experiente e crítica de Nóvoa (2009), quanto às listas 

intermináveis de competências para definirem um bom professor, aproxima esta 

pesquisa e as buscas da pesquisadora ao conceito que o autor nomeia como 

“disposições” do professor para se esboçar apontamentos simples que caracterizam 

o trabalho docente nas sociedades contemporâneas. 

Apesar das dificuldades em prontamente entender o conceito de 

disposição, as razões pelas quais Nóvoa (2009) sugere “disposições” para substituir 

o conceito “competências”, precisam ser entendidas após a razão da recusa do termo 

competência para o âmbito educacional.  

  

Durante muito tempo, procuraram-se os atributos ou as características que 
definiam o “bom professor”. Esta abordagem conduziu, já na segunda metade 
do século XX, à consolidação de uma trilogia que teve grande sucesso: saber 
(conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saber-ser (atitudes).  
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Nos anos 90 foi-se impondo um outro conceito, competências, que assumiu 
um papel importante na reflexão teórico e, sobretudo, nas reformas 
educativas. Todavia, apesar de inúmeras reelaborações, nunca conseguiu 
libertar-se das suas origens comportamentalistas e de leituras de cariz 
técnico e instrumental.  
Não espanta, por isso, que se tenha adaptado tão bem às políticas da 
“qualificação dos recursos humanos”, da “empregabilidade” e da “formação 
ao longo da vida”, adquirindo uma grande visibilidade nos textos das 
organizações internacionais, em particular da União Europeia (NÓVOA, 
2009, p. 28). 

 

Nesse sentido, o autor evita o uso do conceito “competências”, por 

relacioná-lo diretamente ao contexto empresarial, de recursos humanos, 

organizacional. 

Ao sugerir o conceito “disposição”, percebe como um conceito mais 

“líquido” e menos “sólido”, que pretende olhar preferencialmente para a ligação entre 

as dimensões pessoais e profissionais na produção identitária dos professores 

(NÓVOA, p.28) 

A ênfase de um novo termo que é construído, traz a reflexão de uma 

posição com apelo cultural, relacional, num movimento dinâmico e forte da pessoa 

professor que escolhe uma profissão docente, cuja exigência são disposições que 

fazem integrar em seu interior as realidades pessoal e profissional, e ainda dar 

abertura para novas integrações com outros profissionais professores que possuem 

suas próprias pessoalidades em desenvolvimento. 

Para definir os professores da contemporaneidade, Nóvoa destacou 

algumas ações que ele citou anteriormente, nomeando-as agora como disposições:  

conhecimento; cultura profissional; tacto pedagógico; trabalho em equipe e 

compromisso social.  

 

[...] convergem no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da 
diversidade cultural. Educar é conseguir que a criança ultrapasse as 
fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo 
nascimento, pela família ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola 
obriga-nos a ir além da escola. Comunicar com o público, intervir no espaço 
público da educação, faz parte do ethos profissional docente (p.29) 

 

O autor substituiu “ações” por “disposições” e as direciona como 

essenciais para a formação de professores, que devidamente contextualizadas, 

podem inspirar novos programas ou renovar programas já existente das práticas de 

formação. Ressalta-se que os preceitos sobre disposições permeiam os planos 

propositivos apontados, no presente estudo, mais adiante. 
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O professor do ensino superior consegue desenvolver várias 

disposições que transformam contextos ao longo da docência como profissão. 

Parafraseando Passos (2009), o professor do ensino superior é um orientador-

mediador e quando produz pode motivar o estudante a produzir. A autora enfatiza que 

“esta produção até poderá começar pela escuta ou pela cópia, mas precisa evoluir 

para a autonomia, uma vez que a educação é, em sua essência, emancipação” 

(PASSOS, 2009, p. 37). Assim, o estudante ouvinte torna-se participante.  

De acordo com Masetto (2015), o professor pode lançar mão de 

competências/disposições essenciais como:  

 

- concepção e gestão do currículo: conhece o currículo do curso e tem 
conhecimento das diretrizes curriculares e das competências básicas 
esperadas pela instituição.  
- integração das disciplinas como componentes curriculares para o professor 
planejar a disciplina e melhor contribuir. 
- relação professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem, e o 
professor pode ser mediador, possibilitando situações de interação com os 
alunos.  
- teoria e prática da tecnologia educacional para dinamizar as aulas. 
- concepção do processo avaliativo e suas técnicas para feedback: o 
professor compreende o processo avaliativo não apenas como modo de 
atribuir notas e conceitos, mas como meio para incentivar e motivar a 
aprendizagem, pelas informações contínuas.  
- planejamento como atividade educacional e política: o planejamento da 
disciplina e do programa é elaborado de forma crítica e reflexiva (Masetto, 
2015, p.41) 

 

É importante considerar o professor universitário como monitor, 

supervisor, facilitador de aprendizagem, mediador, tutor na construção de 

conhecimento, docente que explora, a todo momento a oportunidade da 

interdisciplinaridade.  

Nota-se que o principal objetivo em educação é que o estudante 

aprenda, por isso a importância de entender também a relação do professor com o 

ensino e com a questão da aprendizagem, pensando contextos democráticos de 

ensino, como também a educação pela cidadania, pelas humanidades e pelas artes, 

sem desconsideração aspectos tecnológicos.  

Para Perrenoud (2000), as “competências8 são capacidades que se 

apoiam em conhecimentos”, isto é, o professor desenvolve competências enquanto 

 
8 Ao adotar o uso de “competências”, conforme Perrenoud, assim como “disposições”, em Nóvoa, a 
pesquisadora os considera, conforme contextos teóricos mencionados, uma vez que trazem 
perspectivas múltiplas para a formação do professor e, no caso das “competências”, subsidiam as 
políticas públicas e são citadas em documentos que regem a educação no Brasil. Assim, para além 
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usa os saberes adquiridos ao longo de sua formação, para dinamizar a sua prática, 

transformando-a em uma ferramenta eficaz de ensino e, consequentemente, de 

aprendizagem.  

Pensando a especialização dos professores na característica de “decidir 

na incerteza e agir na urgência”, Perrenoud (2000) elenca como prioritárias dez novas 

competências para ensinar, por serem coerentes com a evolução da formação 

contínua, com as ambições das políticas educativas.  

Além disso, o autor as considerou compatível com os eixos de renovação 

da escola como: individualizar e diversificar os percursos de formação, introduzir ciclos 

de aprendizagem, diferenciar a pedagogia, direcionar-se para uma avaliação 

formativa do que normativa, desenvolver o trabalho em equipe docente e 

responsabilizar-se coletivamente pelos estudantes, recorrer aos métodos ativos, aos 

procedimentos de projeto, ao trabalho por problemas abertos e por situações-

problema, desenvolver as competências e a transferência de conhecimentos, educar 

para a cidadania. 

São estas as “famílias de competências” de Perrenoud (2000):  

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem.  

2. Administrar a progressão das aprendizagens.  

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.  

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

5. Trabalhar em equipe.  

6. Participar da administração da escola.  

7. Informar e envolver os pais.  

8. Utilizar novas tecnologias.  

9. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão.  

10. Administrar sua própria formação contínua.  

 

Como dito, nas palavras de Nóvoa (2007), a profissão docente tem sido 

reduzida a um conjunto de competências técnicas, sem sentido personalizado, 

impondo uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional, criando nos 

professores uma crise de identidade. 

 
das questões comportamentais (competências), são adotadas as questões de constituição pessoal e 
profissional (disposições), relativas ao docente do ensino superior.   
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Para o desenvolvimento das disposições, é preciso olhar para o docente, 

cuja definição de professor inclina-se para o desafio de cuidar da aprendizagem, 

conforme Demo (2004), e não de dar aulas. Pressupõe-se que o professor está mais 

adiantado no processo de aprendizagem, dispõe de conhecimentos e práticas sempre 

renovados sobre aprendizagem, cuida do processo ensino-aprendizagem e pode ser 

um eterno aprendiz. 

Demo (2004) diz que o que define o professor é a habilidade de aprender 

a aprender em seu campo profissional, seguida da habilidade de fazer o estudante 

aprender; quem não estuda, não tem aula para dar. Para que o estudante pesquise e 

elabore, supõe-se professor que pesquise e elabore. 

Libâneo repensa a didática:  

 

numa formulação sintética, boa didática significa um tipo de trabalho na sala 
de aula em que o professor atua como mediador da relação cognitiva do aluno 
com a matéria. Há uma condução eficaz na aula quando o professor 
assegura, pelo seu trabalho, o encontro bem-sucedido entre o aluno e a 
matéria de estudo (LIBÂNEO, 2008, p. 88).  

 

A perspectiva do autor ressalta a disposição do professor como 

mediador, que sabe direcionar os estudantes estimulados em direção ao 

conhecimento, conforme as palavras do autor: “Uma boa didática na perspectiva da 

mediação é aquela que promove e amplia o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos” (LIBÂNEO, 2008, p. 88).   

O pensamento reflexivo pode ser outra disposição essencial ao docente 

do ensino superior. Nas palavras de Dewey, 

 

pensamento reflexivo é examinar mentalmente o assunto e dar-lhe 
consideração séria e consecutiva [...] A capacidade de pensar reflexivamente 
nos emancipa da ação unicamente impulsiva e rotineira, fazendo-nos 
dirigirmos nossas atividades com previsão, planejando conforme nossos 
propósitos (1979, p. 26). 

  

E o autor complementa quando diz que o pensamento reflexivo pauta-

se na disciplina e na liberdade da situação (1979, p.103).  

Ao tratarmos de pensamento reflexivo, é preciso ter clareza da 

disposição da reflexão: “é criar uma nova situação em que a dificuldade se ache 

resolvida, a confusão esclarecida, a perturbação aliviada, a questão proposta 

resolvida” (DEWEY,1979, p. 105).  
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Para Hartman (2015), os professores reflexivos relacionam o pensar e o 

fazer, e buscam estabelecer conexões que conduzam às aplicações cotidianas. Dessa 

forma, a competência reflexão-ação-reflexão no contexto universitário pode facilmente 

ser ampliada para reflexão-ação-conexão-reflexão. Com este ponto de vista da 

pesquisadora, outras disposições podem ser valorizadas em perspectivas distintas. 

Nussbaum (2015) preconiza as disposições ligadas às humanidades e 

às artes, para desenvolver o pensar de forma crítica, para a capacidade de ultrapassar 

os compromissos locais e abordar as questões mundiais como “um cidadão do 

mundo”; e para a capacidade de imaginar, com simpatia, empatia, a situação difícil 

em que o outro se encontra realmente. 

A autora defende uma educação inclusiva, de cidadania e procura 

demonstrar como são decisivas a presença das humanidades e das artes em todos 

os níveis de ensino-aprendizagem: nos ensinos fundamental, médio e superior. 

Como humanidades, entende-se por “busca do raciocínio crítico, das 

ideias ousadas, da compreensão empática das diferentes experiências humanas e da 

compreensão das complexidades do mundo em que vivemos” (NUSSBAUM, 2015, p. 

9). 

Estas disposições preconizam o pensamento da autora, que esclarece 

não ser contra a ciência de qualidade e a educação técnica, apenas há uma 

preocupação com a assunção de outras competências, para “a criação de uma cultura 

mundial generosa” (2015, p. 8). 

A autora faz um alerta aos países que queiram favorecer o tipo de 

democracia humana e sensível ao povo e que promova oportunidades de “vida, 

liberdade e busca de felicidade” a todos, e lista algumas disposições a serem geradas 

nos cidadãos: 

  

• Capacidade de raciocinar adequadamente a respeito de temas 
políticos que afetem a nação, de examinar, refletir, argumentar e 
debater, não se submetendo nem à tradição nem à autoridade; 

• Capacidade de reconhecer seus concidadãos como pessoas com 
direitos iguais, mesmo que sejam diferentes quanto a raça, religião, 
gênero e orientação sexual: olhá-los com respeito, como fins, não 
apenas como ferramentas a serem manipuladas em proveito próprio; 

• Capacidade de se preocupar com a vida dos outros, de compreender 
o que as diferenças políticas significam para as oportunidades e 
experiências dos diferentes tipos de concidadãos e para as pessoas 
que não pertencem a seu próprio país; 

• Capacidade de conceber cabalmente diversos assuntos complexos 
que afetam a história da vida humana em seu desenvolvimento: 
refletir acerca da infância, da adolescência, das relações familiares, 
da doença, da morte e muito mais, de forma que se caracterize pela 
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compreensão de um amplo conjunto de histórias humanas, não 
apenas pela reunião de informações; 

• Capacidade de julgar criticamente os líderes políticos, mas com uma 
compreensão fundamentada e realista das possibilidades de que eles 
dispõem; 

• Capacidade de pensar no bem da nação como um todo, não somente 
no bem de seu próprio grupo local; 

• Por sua vez, capacidade de perceber seu próprio país como parte de 
um mundo complexo em que diferentes tipos de assunto exigem uma 
discussão transnacional inteligente para que sejam solucionados 
(NUSSBAUM, 2015, p. 26). 

 

A declaração da autora sobre as capacidades diante das 

vulnerabilidades com vistas às oportunidades para a formação de cidadãos, análogas 

às competências e às disposições adotadas nesta pesquisa; propõe uma perspectiva 

ampla e inovadora no processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de um alerta 

sensível e humanizado para ser acrescido às práticas e metodologias de ensino e 

aprendizagem adotadas pelo docente do ensino superior. 

 

 

3.5 METODOLOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Para a apresentação de todas as metodologias de ensino aprendizagem 

atualmente utilizadas no ensino superior, certamente seria uma contribuição eficaz 

realizada, porém, em outra pesquisa.  

Este momento é apenas para conceituar metodologias de ensino 

aprendizagem, na perspectiva de alguns autores e que são necessárias às discussões 

seguintes. 

Na educação, especificamente no ensino superior, buscam-se caminhos 

e métodos, práticas e metodologias de ensino e aprendizagem, a fim de somar com 

as que já existem ou inovações, para dinamizar e diferenciar processos de 

aprendizagem, formação e desenvolvimento humano. 

Ao valorizar competências e disposições, para a efetivação do processo 

ensino-aprendizagem, sabe-se que entre a teoria e a prática existe a didática, 

organizando o processo de ensino, fortalecida pelas metodologias de ensino. 

Ao refletir sobre a prática de ensino através de métodos, Masetto (2015) 

explica que é necessário que o docente conheça as várias técnicas ou estratégias 
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disponíveis, como usá-las, para alcançar diferentes objetivos de ensino-

aprendizagem. 

Métodos são meios para alcançar os objetivos traçados para a 

aprendizagem, constando dos seguintes elementos: planejamento de 

etapas/estratégias, para se alcançar determinado objetivo de ensino, que estão 

fundados em meios/recursos para que isso ocorra (LIBÂNEO, 2008).  

A flexibilidade quanto à adaptação, elaboração, criação das 

metodologias e práticas de ensino pelo docente, conforme a necessidade da situação 

e novas propostas aparece no esclarecimento de Masetto (2015, p.103): “Técnicas 

são instrumentos e como tais podem ser criadas por aqueles que vão usá-las”.  

 Cavalcanti e Filatro (2018) comentam como deve ser a preparação de 

cidadãos e profissionais, para viverem em um mundo em constantes mudanças, com 

interesse nas metodologias de ensino-aprendizagem.  

As autoras elencam as metodologias inov-ativas para desenvolver as 

  

competências relevantes no século XXI sob a perspectiva  da pedagogia, 
geralmente vinculada à educação tradicional de crianças e adolescentes; da 
andragogia, direcionada à educação de adultos particularmente inseridos no 
contexto do trabalho; e por fim, da heutagogia, que surge como resposta às 
demandas da era digital, com informações abundantes disponíveis com mais 
autonomia de aprendizagem (CAVALCANTI; FILATRO, 2018, p.19).  
 

 

Os princípios essenciais para a aplicação das metodologias ativas são 

 

o protagonismo do aluno com centralidade no ser humano e nos sistemas 
de atividade vinculados à prática educativa; a colaboração com a produção 
colaborativa de conhecimentos, com enfoque tanto no processo quanto no 
produto da aprendizagem e ação-reflexão com articulação interdisciplinar 
entre teoria e prática pela interação do aprendiz com o mundo, formado por 
pessoas, conteúdos e ferramentas. (CAVALVANTI; FILATRO, 2018, p. 58). 
 

 

Anastasiou e Alves (2009) elencaram alguns métodos ou estratégias que 

incorporam os princípios das metodologias ativas, para serem exploradas pelos 

docentes, após aprofundamento quanto às etapas necessárias em cada método: 

• aula expositiva dialogada;  

• estudo de texto, dentro da sequência contexto - análise textual - 

análise das ideias - análise interpretativa - problematização e 

síntese;  
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• portfólio;  

• tempestade de ideias;  

• mapa conceitual;  

• estudo dirigido;  

• lista de discussão via tecnologias de informação;  

• solução de problemas;  

• Phillips (atividade grupal, por meio da qual se propõe uma análise 

de problematizações do contexto trazido pelos estudantes);  

• grupo de verbalização e de observação;  

• dramatização/role playing;  

• seminários;  

• estudos de caso;  

• júri simulado;  

• simpósio;  

• apresentação de painel (com abordagem de uma mesma 

temática, discutida pelos estudantes sob perspectivas 

teóricas/conceituais diversas);  

• fórum;  

• estudo do meio/visitas técnicas; e  

• ensino com pesquisa.   

Além disso, são apresentadas as Metodologias Inov-Ativas 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2018), que englobam a inovação, aspectos distintos do 

processo de ensino-aprendizagem, em uma matriz de planejamento, que ultrapassa 

o contexto escolar e chega às organizações, como segue: 

- metodologias ativas, cujo protagonismo é do estudante, com 

colaboração, ação-reflexão; 

- metodologias ágeis, focam o elemento tempo, que envolve a duração 

das atividades de aprendizagem propostas quanto o seu desdobramento em uma 

linha do tempo;  

- metodologias imersivas, que se apoiam em mídias e tecnologias, de 

forma intensa; e 

- metodologias analíticas, que se ocupam mais da avaliação. 
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Tais inovações educacionais exigem estudos, aplicabilidades e 

aprendizados com olhos atentos, abertos e focados no futuro e, especialmente, nos 

aprendizes. 

 

 

3.6  SISTEMAS DE AVALIAÇÃO  

 

 

Para completar o projeto didático-pedagógico exigido na prática docente, 

resta conceituar a avaliação. 

A Avaliação é mais uma situação didática necessária e permanente do 

trabalho do docente no processo de ensino-aprendizagem (LIBÂNEO, 2008). É uma 

tarefa complexa, que não se resume à realização de provas e atribuição de notas, 

mas sim uma verificação, qualificação e a apreciação qualitativa sobre dados 

relevantes desse processo, complementa o autor. 

A avaliação precisa estar relacionada com os objetivos-conteúdos-

métodos do plano de ensino, desenvolvidos em sala de aula, e ser devida e 

claramente comunicada aos estudantes para facilitar o entendimento de como podem 

trabalhar e no que estão sendo avaliados. 

No ensino superior, a avaliação pode estar presente em todos os 

momentos do processo de desenvolvimento e pode andar junto com o docente e com 

o estudante reflexivo-ativo-reflexivo e em todas as metodologias escolhidas, por mais 

inovadoras ou tradicionais que sejam.  

Como acontecem as avaliações do processo ensino-aprendizagem no 

ensino superior?  

Para Perrenoud 

 

A prova cumulativa e o exame dão ao aluno uma chance – real ou imaginária 
– de enganar: preparação intensiva de última hora, a cola, auxílio mendigado, 
sedução desarmadora, ausências calculadas, permitindo lhe influenciar o 
julgamento do professor. [...] A avaliação formativa, contínua e intensiva, não 
oferece proteção alguma aos alunos para quem a preguiça ou a indiferença 
do professor são as únicas chances (PERRENOUD, 2000, p.133). 

 

Deste modo, as avaliações podem ser repensadas juntamente com todo 

o processo e os atores envolvidos no projeto didático-pedagógico, nas salas de aula, 

nas disciplinas, nos cursos e na instituição envolvida. 
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Como o docente do ensino superior convida os estudantes para o 

conteúdo oferecido? A importância do espaço universitário como produção de 

conhecimento é discutida e compreendida com os estudantes, além das metodologias 

e das formas de avaliação como auxiliar de aprendizagem? 

A avaliação para Perrenoud é, por si só,  

 

[...] uma avaliação formativa digna deste nome não produz informações e 
verificações por simples espírito de sistema e equidade para fazer funcionar 
uma máquina avaliativa ou para tranquilizar quem quer que seja. Ela visa dar 
ao professor, nem mais nem menos, informações de que ele necessita para 
intervir eficazmente na regulação das aprendizagens de seus alunos. Deve 
também levar em conta a rotina, o erro de apreciação ou a imprecisão 
(PERRENOUD, 2000, p.124).  

 

Outros autores ampliam a necessidade de mudança em métodos de 

avaliação: “quando a formação integral é a finalidade principal do ensino, e, portanto, 

seu objetivo é o desenvolvimento de todas as capacidades cognitivas, muitos dos 

pressupostos da avaliação mudam” (ZABALA, 1998), bem como também menciona a 

importância de atividades que promovam a autoavaliação. 

Como procedimento de análise, Zabala propõe quatro tipologias de 

avaliação: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, assim compiladas: 

 

Factuais:• centrada no conhecimento do fato – espera que este conhecimento 
seja significativo e não uma simples verbalização. Uma aprendizagem 
significativa de fatos envolve sempre a associação dos fatos aos conceitos 
que permitem transformar este conhecimento e interpretar novas situações 
ou fenômenos.  
Conceituais:• fixa-se em avaliar através de conceitos, o que não fornece 
confiabilidade ao processo, pois a avaliação não chega aos níveis de 
profundidade e compreensão dos fatos. 
Procedimentais:• dominar conteúdos procedimentais implica saber fazer – 
envolve a capacidade cognitiva. O que define sua aprendizagem não é o 
conhecimento que se tem de tal fato/assunto, mas o domínio ao transferi-lo 
para a prática.  
Atitudinais: • a natureza dos conteúdos atitudinais, seus componentes 
cognitivos, condutuais e afetivos tornam complexo determinar o grau de 
aprendizagem de cada estudante A subjetividade dificulta a que dois 
professores tenham a mesma avaliação sobre um mesmo aluno. O problema 
da avaliação dos conteúdos atitudinais é mais notório na aquisição do 
conhecimento do que na expressão deste conhecimento. A fonte de 
informação para conhecer os avanços nas aprendizagens será a observação 
sistemática de opiniões e de atuações nas atividades grupais, nos debates, 
nas manifestações dentro e fora da aula, passeios, distribuições de tarefas 
etc. (ZABALA, 2002, p. 202). 

 

Ao observar o desenvolvimento do estudante, Masetto (2015) destaca o 

conhecimento, o aspecto afetivo-emocional, as habilidades, as atitudes e os valores. 
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Existem, portanto, tipos e instrumentos distintos, modalidades diversas 

de avaliação, para os docentes lançarem mão ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, para isso, vale considerar a sua importância como “um instrumento 

auxiliar da melhoria dos resultados” (LUCKESI, 1995, p. 150). 

Com base nos pressupostos teóricos apresentados, o professor 

universitário, atualmente, encontra-se posicionado entre as práticas tradicionalistas, 

fragmentadas, como detentor do saber, e as práticas inovadoras, a 

interdisciplinaridade e a proposta de transformações sociais, questões 

potencializadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Sendo assim, o 

professor do ensino superior dos dias atuais, ao que parece, transita do ensino à 

pesquisa, sendo esta questionada quanto à aplicação e quanto à socialização. Ainda 

estão silenciadas as aproximações com a sociedade. 
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4 O ENSINO SUPERIOR EM VIVÊNCIAS E PESQUISA NO CAMPUS: 
gestores, professores e estudante 

 

 

Neste capítulo, o objetivo é apresentar os procedimentos metodológicos 

da pesquisa, os dados coletados com gestores, docentes e estudante do ensino 

superior e a análise dos dados.  

As entrevistas realizadas com gestores, professores e estudantes de 

instituições de ensino superior, cuja investigação está voltada para os temas 

“universidades e docentes de hoje e do futuro”. 

Na temática, destacam-se as sub-temáticas, correlacionadas a 

competências e disposições: 

a) relacionadas às formações inicial e continuada dos docentes do 

ensino superior; 

b) atuais, necessárias à Universidade; 

c) atuais, necessárias ao Ensino Superior; e 

d) necessárias ao futuro da Universidade e do Ensino Superior. 

Os resultados permitem análises múltiplas, porém o objetivo desta 

pesquisa é conhecer vivências dos participantes, visando estabelecer um panorama 

sobre a universidade e sobre as práticas de ensino superior e propor um Plano de 

Ação com sugestões relevantes às necessidades das universidades e às 

competências e disposições de docentes do ensino superior, além de subsidiar 

recomendações para políticas públicas em educação e também em desenvolvimento. 

 

 

4.1. PESQUISA NO CAMPUS: gestores, professores e estudantes 

 

 

A pesquisa de campo busca entendimento de alguns questionamentos 

provocados pelas teorias estudadas e apresentadas nesta dissertação, através de 

dados coletados em entrevistas com gestores universitários, professores e estudantes 

do ensino superior. 

A abordagem dos dados é qualitativa, caracterizada pela tentativa de 

entender e compreender os significados nas ações e comportamentos dos sujeitos 

que participam do estudo, respondendo a questões muito particulares, na perspectiva 
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de Minayo (2012). Não visa ao conhecimento extensivo, mas intensivo, no sentido de 

revelar valores, ideologias e vivências.  

A pesquisa de caráter qualitativo, segundo Minayo   

 
 
O verbo principal da análise qualitativa é compreender. Compreender é 
exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista que, 
como seres humanos, temos condições de exercitar esse entendimento. Para 
compreender, é preciso levar em conta a singularidade do indivíduo, porque 
sua subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas também é preciso 
saber que a experiência e a vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da 
história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela cultura do grupo em 
que ela se insere. Toda compreensão é parcial e inacabada, tanto a do nosso 
entrevistado, que tem um entendimento contingente e incompleto de sua vida 
e de seu mundo, como a dos pesquisadores, pois também somos limitados 
no que compreendemos e interpretamos. Ao buscar compreender é preciso 
exercitar também o entendimento das contradições: o ser que compreende, 
compreende na ação e na linguagem e ambas têm como características 
serem conflituosas e contraditórias pelos efeitos do poder, das relações 
sociais de produção, das desigualdades sociais e dos interesses (2012, p. 
623). 
 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada, 

com a participação de gestores, professores e estudantes universitários, com o intuito 

de triangular vozes, para tratar da temática, diretamente de participantes do ensino 

superior.  

Para Marconi e Lakatos (1996), a entrevista consiste no encontro entre 

pessoas, através do qual se busca obter informações a respeito de determinado 

assunto. Um procedimento para investigação social, para coleta de dados, para ajudar 

em algum diagnóstico, como também para o tratamento de algum problema social.  

Nesse contexto, os participantes da pesquisa foram, especificamente: 

- cinco representantes legais de instituições de ensino superior, os 

gestores, cujos contextos caracterizam-se como uma instituição pública, uma privada, 

duas municipais e uma com ensino tecnológico; 

- nove professores universitários de cinco instituições de ensino superior, 

de disciplinas e cursos diferentes com mais de 5 anos de experiência docente, entre 

indicados pelos gestores, considerados como bons professores e convidados pela 

pesquisadora conforme disponibilidade descrita, um a um; 

Estas entrevistas para a coleta de dados junto aos gestores e docentes, 

encontram-se transcritas no quadro das falas dos participantes nos ANEXOS 1 e 2. 

Salienta-se que foram realizadas de forma individual; gravadas em áudio com o 

consentimento dos participantes e posteriormente transcritas.  
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E, finalmente, participaram: 

- sete estudantes universitários recentemente graduados ou do último 

ano de graduação de algum curso aleatório, das instituições pesquisadas, cujas 

entrevistas estão descritas em falas no quadro do ANEXO 3. Inicialmente, foi proposto 

um grupo focal, entretanto devido à dificuldade na disponibilidade dos horários de 

cada estudante para reunir em grupo, foi possível realizar entrevistas em dupla. Dessa 

forma, duas entrevistas ocorreram em duplas presencialmente, uma entrevista em 

dupla pelo vídeo do aplicativo Whatsapp e uma individual virtualmente, também por 

vídeo. Com a ajuda de outro aparelho celular, foram gravadas em áudio e 

devidamente transcritas.  

A pesquisadora contatou por e-mail um dos autores, António Nóvoa, 

solicitando resposta às quatro perguntas das entrevistas direcionadas aos professores 

e aos estudantes. António Nóvoa gentilmente respondeu ao e-mail e anexou um artigo 

próprio, cujas respostas considerou estarem presentes no texto de sua autoria. Tal 

contribuição, de forma colaborativa e respeitosa, permitiu o enriquecimento na análise 

dos dados e no projeto propositivo que se encontram, nas páginas subsequentes 

deste trabalho.  

Os dados são analisados, por meio da análise de conteúdo, nos moldes 

propostos por Minayo (2012), assim, após repetidas leituras das transcrições das 

entrevistas em grupo, o material é classificado segundo o conteúdo em categorias.  

Por meio da análise de conteúdo, a pesquisadora verifica as hipóteses ou questões 

relativas à pesquisa, bem como desvela o que está subentendido dos conteúdos 

manifestos gerando novas perspectivas temáticas. 

Quanto aos aspectos éticos, foram elaborados os documentos 

necessários para a realização da pesquisa como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICES B, C e D), para os participantes já com a devida submissão 

e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição.   

Trata-se, por fim, de uma pesquisa qualitativa, articulada a uma linha de 

pesquisa com foco em desenvolvimento social e políticas públicas, que problematiza 

a formação, as competências, as disposições e as práticas dos docentes no contexto 

universitário, considerando múltiplos olhares, vozes e vivências direcionadas a 

desafios até então inimagináveis, que atendam às demandas do desenvolvimento. 
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4.1.1. Entrevistas com Gestores de Instituições de Ensino Superior 

 

 

As entrevistas semiestruturadas individuais, com gestores de instituições 

de ensino superior, continham perguntas abrangentes aos temas “universidade” e 

“professores”. Foram gravadas e constituíram a primeira etapa da coleta e dados, para 

contribuição do entendimento do contexto universitário por parte da pesquisadora. 

Relevante ressaltar que o convite inicial ocorreu por whatsapp e, 

imediatamente, houve resposta de forma atenciosa e informal por parte da maioria 

dos gestores. Apenas dois caracterizaram acessibilidade via e-mail, seguindo padrões 

formais de comunicação.  

Para identificação dos cargos dos gestores entrevistados, segue o 

quadro: 

  

Quadro 2:   Identidade dos Gestores9 participantes da pesquisa 

GESTOR PARTICIPANTE 

Diretor G1 

Reitor G2 

Diretor G3 

Reitor G4 

Coordenador G5 

                                                          Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O roteiro da entrevista (APÊNDICE E) com 5 perguntas, foi apresentado 

e lido durante a entrevista. 

As entrevistas foram devidamente gravadas e transcritas, o que 

possibilitou a elaboração do seguinte quadro resumo das falas que se encontra no 

ANEXO 1. 

No quadro seguinte, foram compiladas categorias das vivências atuais e 

perspectivas futuras, a partir das respostas dos gestores, cujos temas estão 

relacionados às universidades e às práticas docentes, como descrição resumida dos 

dados: 

 

 

 
9 Não se caracterizam os gestores, para se manter o sigilo assegurado no Comitê de Ética.  
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Quadro 3 – Vivências trazidas pelas vozes dos Gestores sobre a Universidade 
                    e os docentes do Ensino Superior 

VIVÊNCIAS ATUAIS 
 

VIVÊNCIAS FUTURAS – PERSPECTIVAS 

- Universidade e ensino inseridos em um 
contexto de incertezas, em uma sociedade 
em constante movimento. 

- Universidade e ensino em um contexto de 
incertezas, em uma sociedade em constante 
movimento. 

- Ciência da persistência da abordagem 
tradicional e início de implantação de 
metodologias ativas. 

- Metodologias inovadoras, que possibilitem 
um melhor engajamento e interação com o 
estudante, e que atendam às demandas 
sociais. 

- Estudantes são nativos digitais e usam a 
tecnologia como “um docente”, no momento 
da aprendizagem. 

- Estudantes que têm a tecnologia como 
elemento natural e popularizado em sua vida 
e que são multiletrados10, para resolver os 
problemas, ou seja, que usam as 
tecnologias, espontaneamente, para atender 
às demandas sociais. 

- Docência que ainda visa ao tecnicismo, até 
mesmo pela formação inicial do docente. 

- Docência que articule o tecnicismo, a 
humanidade e os aspectos sociais e éticos, 
permeada pelas tecnologias e inovações. 
Docência criativa, fundada em técnicas e 
estratégias contemporâneas. 

- Formação continuada assistemática: 
cursos, workshops, reuniões sobre assuntos 
correlatos à docência, mas sem muita 
efetividade. 

- Quebra de paradigma – reversão de 
formação em abordagem tradicional, para 
abordagem que promova a interação com os 
jovens e com a sociedade. 

- Necessidade do tratamento humano no 
ensino superior. 

- Interação pessoal, olhares para as 
necessidades estudantis, afetividade e 
aspectos emocionais. 

- Ciência do impacto das tecnologias e 
necessidade de outras práticas com o uso 
delas. 

- Formação continuada ininterrupta. 

- Foco no ensino e na pesquisa, em 
detrimento da extensão  

- Diálogo com a sociedade. 

- Necessidade de articular práticas às 
teorias. 

- Ênfase em atividades de laboratórios e 
projetos. 

     Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Nas Vivências trazidas pelas vozes dos Gestores sobre a Universidade 

e os docentes do Ensino Superior, foram destacados pontos relevantes de suas 

vivências atuais e perspectivas de vivências futuras. As vozes surgem de lugares 

distintos do ensino superior atual, pois se constituem, a partir de instituições 

particulares, públicas; universidades, centros universitários e faculdades; atendimento 

na formação de bacharéis, licenciados e tecnólogos; enfim, múltiplas variáveis, mas 

que podem ecoar e serem ouvidas, refletivas, propostas e realizadas em perspectivas 

futuras, em razão de atendimento majoritário de jovens, o que alinha as vozes: 

 

 
10 O conceito de multiletramento, por Rojo e Moura (2012) relaciona-se à multiplicidade cultural das 
populações e multiplicidade semiótica da constituição dos textos, ou seja, textos em múltiplas 
plataformas, com diferentes linguagens, face à diversidade de culturas.  
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4.1.1.1 Vivências atuais 

 

 

 a) Universidade e ensino inseridos em um contexto de incertezas, 

em uma sociedade em constante movimento: mostra a necessidade de renovação 

e recriação das universidades e do ensino superior atuais. A crise interna direciona a 

necessidade de revisão dos modelos dos tipos de universidade, considerando os 

aspectos identitários de cada instituição:  

“No campo das ciências humanas e sociais, precisamos ir às bases. As práticas 

mudam o tempo todo, as regras mudam o tempo todo, a sociedade passa por uma 

transformação veloz... em função dessa fluidez, é preciso ter uma base sólida, não podemos 

cair na tentação de nos engajarmos em modismos temporários, precisamos reforçar a 

educação em que os alunos tenham uma base teórica sólida a partir dos clássicos ... Quem 

tem o domínio sobre o conhecimento, sobre os princípios... terá melhores condições para lidar 

com as inovações” (G3) 

b) Ciência da persistência da abordagem tradicional e início de 

implantação de metodologias ativas: o modelo medieval das salas de aulas é 

mantido nos dias atuais e muitas metodologias de ensino confirmam a utilização de 

forma sistemática das lousas com as cadeiras enfileiradas, mesmo com liberdade para 

diversificar os métodos. As metodologias ativas estão na moda, foram mencionadas 

como modelo de inovação por vários gestores:  

“o professor precisa sair da zona de conforto e nem sempre é fácil, porque 

aquele discurso “eu sempre fiz assim e assim funcionou” é um discurso que ainda impera, 

infelizmente, ...começamos a usar num curso cem por cento com metodologias ativas. Houve 

crítica dos professores e dos alunos... hoje o aluno, ele não consegue voltar pro tradicional, 

porque no cursinho ele tinha aula tradicional, no colégio ele tinha aula tradicional e chega na 

universidade ele começa a ter aula numa mesa, com oito pessoas, um professor mediando e 

eles têm que falar. Tudo tem um projeto pedagógico por trás dando a sustentação, mas... a 

resistência foi principalmente com os docentes, no começo. Então o docente não acreditava 

no método, então você tinha que sustentar, o gestor tinha que acreditar no método, como 

agente de transformação” (G4) 

c) Estudantes são nativos digitais e usam a tecnologia como “um 

docente”, no momento da aprendizagem: os alunos, muitas vezes, apresentam 

novos caminhos tecnológicos para o processo ensino-aprendizagem, bem como para 

a realização e resultados de propostas de construção de conhecimento:  
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“o professor precisa enxergar que está sendo posto à prova, a maneira dele de 

atuar, de pensar, e estamos no momento: _olha você é extremamente importante, mas precisa 

se capacitar, digitalmente por exemplo, para lidar com power point, mídia social, que saiba se 

relacionar com os alunos nesse mundo... Estamos mostrando para os professores que as 

ferramentas estão aí para ajudá-los. E se o lado humano está fortalecido todo o resto você 

vai melhorando“ (G2) 

d) Docência que ainda visa ao tecnicismo, até mesmo pela 

formação inicial do docente: importante saber conduzir o conhecimento técnico, no 

entanto, os docentes em sua formação bacharel, não aprenderam a lidar com os 

estudantes, ainda fica em segundo plano ou terceirizam os desafios das relações 

humanas e as dificuldades que apresentam, nem mesmo os que puderam ter acesso 

à licenciatura, muitas vezes não se sentem seguros e atualizados para a humanização 

da docência;  

“o docente que não seja o de estudar e compreender o cenário que estamos 

imersos e a partir daí construir novas práticas. O primeiro passo, sem dúvida, é tomar 

consciência que as metodologias antigas e a forma de gestão da sala de aula do passado 

estão superadas. Hoje já é possível buscar referências em algumas universidades e 

faculdades que foram pioneiras. Não é preciso inventar a roda. Além disto, grupos de 

discussão e trocas de experiências entre os docentes se mostram eficazes nesta transição 

para um lugar que não sabemos bem qual é. O professor também precisa estar aberto a 

aprender e rever suas práticas, suas crenças. O que deu muito certo no passado, não está 

dando mais na atualidade, esta é a verdade inconteste. Aqui, como já disse, está se formando 

um grupo de professores, que coordeno, que vem trocando e compartilhando tímidas 

tentativas, porém já com algum sucesso.” (G5) 

e) Formação continuada assistemática: cursos, workshops, 

reuniões sobre assuntos correlatos à docência, mas sem muita efetividade:  

existe a intenção de proporcionar a atualização e o desenvolvimento dos docentes 

através de palestras anuais ou semestrais e nomeiam como formação continuada, por 

outro lado, qual tempo o docente teria para uma formação continuada mais 

aprofundada, sem que prejudicasse o cumprimento de todas as outras exigências 

características do ensino superior:  

“Eu não posso cobrar se eu não estou formando: capacitações digitais, 

metodologias novas, nós fortalecemos os docentes e o entendimento deles em relação a tudo 

isso também”.” Estamos capacitando os professores e alguns não entendem que precisam 

exercitar o “constant learning” (G2) 
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f) Necessidade do tratamento humano no ensino superior: o 

acolhimento aos alunos iniciantes nas instituições; aos alunos, cujas famílias 

encontram-se distantes; aos alunos que apresentam desconforto emocional; foi 

verbalizado como urgência o aspecto de exigência por parte da gestão, bem como 

foco diário de atenção dos professores do ensino superior:  

“O aluno precisa ser acolhido pelos professores para se sentir pertencendo ao 

ambiente da universidade, temos centro de apoio psicológico ao aluno” (G2) 

g) Ciência do impacto das tecnologias e necessidade de outras 

práticas com o uso delas: ficou evidente o reconhecimento da presença tecnológica 

em todo o ambiente universitário, que impulsiona os docentes a diversificarem suas 

propostas também com o uso das tecnologias. Mas ainda há dificuldades e 

resistências;  

“[...] Muitas vezes, as inovações tecnológicas não são simplesmente só a 

tecnologia, é importante a tecnologia, mas eu criar mecanismo pra que esse aluno possa 

também fazer parte desse processo, cada um na sua particularidade, por exemplo, o curso 

de Letras, o curso de Psicologia, o curso de Matemática, que são as licenciaturas, o que que 

eles fazem? Fazem sarau, eles fazem apresentações, eles vão na escola... eu posso fazer 

novas tecnologias criando escolas de aplicação, colocar o meu aluno no contexto com as 

empresas, e aí atrelado com a com a tecnologia física mesmo que a gente tem, o que que a 

gente tá fazendo de diferente pra esse aluno” (G4) 

h) Foco no ensino e na pesquisa, em detrimento da extensão: os 

gestores mencionam o tripé exigido no ensino superior, de uma forma dinâmica e 

igualmente importante, porém a pesquisa protagoniza o trio e a extensão aparece em 

terceiro plano:  

“Se o professor estimula o aluno em pesquisa, o aluno estimula outros alunos 

em sala de aula e que estimula o professor também de volta” (G2) 

i) Necessidade de articular práticas às teorias: foi apontada a 

necessidade do processo reflexivo docente, para verificação de quando e como 

articular as práticas às teorias para um incremento do processo ensino-aprendizagem:  

“A grande maioria dos docentes e gestores, que estão atuando foram formados 

dentro de referências e modelos que não respondem mais à sociedade tecnológica e da 

informação. Todos nós nos assemelhamos muito com os nossos mestres e o Ensino Superior 

também esteve, até bem recentemente, estruturado de forma muito parecida com a faculdade 

e universidade que estudamos. Temos encontrado muita dificuldade para nos adaptar a esta 

nova realidade. É uma mudança de paradigma, de mentalidade. E neste cenário de transição 

é comum que se avance em alguns aspectos, que se resista em outros...Resumindo, penso 
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que é uma construção cotidiana de novas práticas, em que será preciso reflexão antes da 

prática, durante ela e pós prática, conforme os estudos do Donald Schon”(G5) 

  

 

4.1.1.2 Vivências futuras – perspectivas 

 

 

a) Universidade e ensino em um contexto de incertezas, em uma 

sociedade em constante movimento: foi mencionada a necessidade de elevar um 

ensino voltado para as humanidades, para o raciocínio crítico e para flexibilidade nas 

relações, não mais priorizando o tecnicismo:  

“certamente, precisamos passar por um processo de transformação e não 

podemos parar de ensinar e de pesquisar enquanto fazemos isto. Desenvolver competências 

para uma base geral sólida, desenvolvimento de capacidades de autoaprendizados dos 

alunos, habilidades de relacionamentos e posicionamentos para que o aluno aprenda e depois 

ele se especialize” (G3) 

b) Estudantes que têm a tecnologia como elemento natural e 

popularizado em sua vida e que são multiletrados, para resolver os problemas, 

ou seja, que usam as tecnologias, espontaneamente, para atender às demandas 

sociais: os estudantes questionam falas e orientações dos docentes, quando checam 

a tecnologia em sala de aula, e descobrem divergências ou propostas de ensino 

desatualizadas:  

“As práticas docentes e a relação que estabeleciam com o mercado não mais 

se sustentam e, se sustentam menos ainda as relações de autoridade (na verdade 

autoritarismo), como eram organizadas outrora, e nem as relações de ensino- aprendizagem. 

Os alunos, como já disse, são ativos, mais críticos, acessam o conhecimento em diferentes 

fontes e muitos deles são engajados e indignados com a forma que a sociedade está 

organizada. Os docentes precisam se reinventar em outras e diferentes bases. O diálogo se 

faz essencial. Tudo isto, inegavelmente, traz muita instabilidade e resistências.” (G5) 

c) Docência que articule o tecnicismo, a humanidade e os aspectos 

sociais e éticos, permeada pelas tecnologias e inovações. Docência criativa, 

fundada em técnicas e estratégias contemporâneas: uma proposta sistêmica que 

não privilegia nenhuma corrente do ensino-aprendizagem, em detrimento de outras, 

no entanto, mostra a constante busca de troca de experiências docentes para 

melhoria continuada em todos os aspectos:  



81 
 

“O novo contexto desse aluno que chegou agora é o aluno é crítico, o aluno 

tem que participar, então se o professor continuar com aquelas monte de aula expositiva, não 

vai fazer sentido para o aluno, então esse professor tradicional tem que buscar novos métodos 

para ele sobreviver, se não ele tá fadado a sumir. É um novo desafio: como eu tenho que 

mesclar o ensino tradicional para um ensino... com outras tecnologias diferentes, porque o 

aluno hoje não aguenta mais ficar cinquenta minutos escutando um professor.” (G4) 

d) Quebra de paradigma – reversão de formação em abordagem 

tradicional, para abordagem que promova a interação com os jovens e com a 

sociedade:  uma construção cotidiana de novas práticas, refletidas individualmente 

ou com apoio de pares ou outro profissional, antes, durante e após ocorrerem:  

“Uma coisa é certa: nos tempos que estamos vivendo, não será possível formar 

um aluno apenas tecnicamente. Questões de ordem ética, que envolvem os Direitos Humanos 

deverão permear todo o ensino, sem contar que os alunos deverão ser chamados a serem 

mais criativos, flexíveis, enfim terão que saber dar respostas rápidas em cenários incertos, da 

mesma forma que seus professores” (G5) 

e) Interação pessoal, olhares para as necessidades estudantis, 

afetividade e aspectos emocionais: a humanização, o acolhimento, a valorização 

do estudante como gente e não só como cliente, como exercício de desenvolvimento 

pela cidadania e pela liberdade:  

“se o professor se preparou e teve uma formação pedagógica para atuação no 

nível superior, para o ensino superior, mesmo sendo muito bom tecnicamente, ele consegue 

ter um equilíbrio de trabalhar essa questão humana “relacionamento”. Eu vejo essa 

deficiência. E se o professor tiver consciência e buscar essa formação, problemas serão 

minimizados.” (G1) 

f) Formação continuada ininterrupta: a ininterrupção diz respeito a 

ampliar momentos e ambientes de formação em uma frequência muito maior do que 

semestral ou anual:  

“formação pedagógica permanente, em função da dinâmica dos problemas 

concretos que se apresentam em cada realidade, com exceção dos docentes que já possuem 

uma formação pedagógica, mas muitos de nós não fomos formados para sermos professores, 

fomos formados para operar em uma técnica, para pesquisar, mas não para ensinar na área 

que graduamos. Então a gente aprende fazendo.” (G3) 

g) Diálogo com a sociedade: o tempo todo deve-se articular propostas 

à sociedade para descoberta de necessidades sociais e realizar convites para a 

sociedade conhecer as universidades e propor caminhos para facilitar os 
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desenvolvimentos. Universidade e sociedade se apoiando mutuamente, para um 

efetivo desenvolvimento coletivo:  

“Precisamos melhorar a autoestima desse povo local. É um mundo aberto para 

criarmos momentos de reflexão, para criar novos cursos, momentos de cultura, gerar várias 

maneiras de nos relacionarmos com a sociedade” (G2) 

h) Ênfase em atividades de laboratórios e projetos: o aluno como 

parte integrante de propostas de ensino-aprendizagem, pode ficar mais perto da 

realidade como um laboratório social no ambiente universitário, isto pode privilegiar a 

sensação de pertencimento e envolvimento:  

“E quando o aluno... se sente parte do processo, ele pertence, e aí começa a 

fazer sentido pra ele, o sucesso não é só mais daquele que dominava o saber, o sucesso é 

coletivo, olha que bacana. Então é isso que a gente tem que tentar; todos os nossos cursos 

hoje tem laboratórios, para conciliar teoria com prática...” (G4) 

 

 

4.1.2 Entrevistas com Docentes de Instituições de Ensino Superior 

 

 

 

Docentes das cinco instituições de ensino superior, cujos gestores foram 

entrevistados, participaram de entrevistas semiestruturadas e individuais para a coleta 

de dados. 

Os docentes participantes, com formação distinta, foram indicados pelos 

gestores, seguindo o critério de tempo mínimo de 5 anos de experiência na docência. 

O critério foi estabelecido, porque a experiência permite compartilhar a vivência no 

ensino superior. Os docentes foram contatados, incialmente, pelo aplicativo de redes 

sociais virtuais Whatsapp. As entrevistas foram agendadas e realizadas, conforme 

disponibilidade dos professores. Os convidados a participar da entrevista, que não se 

manifestaram, foram substituídos por outros professores contatados pela 

pesquisadora.  

O foco da entrevista foi a universidade e os professores atuais que se 

destacam, além dos professores necessários ao futuro do ensino superior. As 

entrevistas foram gravadas e constituíram a segunda etapa da coleta e dados, que 

aconteceu concomitante às possibilidades de horário dos participantes 

Segue o quadro de identificação dos professores do ensino superior: 
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Quadro 4 – Docentes participantes da coleta de dados 
PROFESSOR FORMAÇÃO TEMPO DOCÊNCIA 

Prof1 Graduação em Direito – Pós-Doc 23 anos 

Prof2 Graduação em História – Doutorado 15 anos 

Prof3 Graduação em Letras – Doutorado 20 anos 

Prof4 Graduação em Psicologia e Direito – Pós-Doc 22 anos 

Prof5 Graduação Matemática, Pedagogia – Mestrado 14 anos 

Prof6 Graduação em Letras – Pós-Doc 15 anos 

Prof7 Graduação em Direito – Doutoranda em Direito 20 anos 

Prof8 Graduação em Ciências da Computação – Doutorado 20 anos 

Prof9 Graduação em História e Pedagogia – Doutorado 32 anos 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

O roteiro da entrevista (APÊNDICE F) com 4 perguntas foi apresentado 

e lido durante a entrevista. 

As entrevistas foram devidamente gravadas e transcritas, o que 

possibilitou a elaboração do quadro resumo das falas dos professores que se encontra 

no ANEXO 2. 

No quadro seguinte, foram compiladas categorias das vivências atuais e 

perspectivas futuras, a partir das respostas dos professores, cujos temas estão 

relacionados às universidades e às práticas docentes, como descrição resumida dos 

dados: 

Quadro 5 - Vivências trazidas pelas vozes dos Docentes sobre a Universidade e os  
                   docentes do Ensino Superior 

VIVÊNCIAS ATUAIS 
 

VIVÊNCIAS FUTURAS – PERSPECTIVAS 

- Universidade e ensino inseridos em um contexto 
de incertezas, em uma sociedade em constante 
movimento. Ensimesmada.   
Títulos não preparam para a prática. 

- Universidade e ensino em um contexto de 
incertezas, em uma sociedade em constante 
movimento. 
Ensino presencial, híbrido e à distância. 
Valorização da cultura, para desenvolvimento 
diferenciado. 

- Ciência da persistência da abordagem tradicional, 
permanência dos clássicos, início de implantação 
de metodologias ativas e inovadoras. 

- Metodologias inovadoras, que possibilitem um 
melhor engajamento e interação com o estudante, 
e que atendam às demandas sociais. Flexibilidade, 
para perceber necessidades dos estudantes, 
conteúdo e tempo. 

- Estudantes instigam docentes à atualização. Os 
docentes buscam desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos de interesses específicos, para 
contribuir com a sociedade. Formação básica dos 
estudantes deficiente em leitura, escrita, 
interpretação e word. Desafios socioemocionais 
em crescimento. 

- Estudantes que têm a tecnologia como elemento 
natural e popularizado em sua vida e que são 
multiletrados, para resolver os problemas, ou seja, 
que usam as tecnologias, espontaneamente, para 
atender às demandas sociais. 

- Docência por paixão em estudar, aprender novos 
conteúdos e conviver. 
Uma docência que ainda visa ao tecnicismo, até 
mesmo pela formação inicial do docente. 

- Docência como atividade intermediadora entre o 
conhecimento e o estudante, que articule o 
tecnicismo, a humanidade e os aspectos sociais e 
éticos, permeada pelas tecnologias e inovações. 
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Egos inflados e paralisados na própria produção 
científica e suas práticas metodológicas. Incentivo 
dos estudantes à pesquisa a favor de si mesmos.  

Docência que busque e valorize formações 
inovadoras. Docentes que coordenem atividades 
interdisciplinares. Do disciplinar para o 
interdisciplinar. 

- Deficiência na formação didático-pedagógica, 
quando da área de bacharelado. Repetição de 
outras práticas. Reprodução da mesmice. 

- Quebra de paradigma – reversão de formação em 
abordagem tradicional, para abordagem que 
promova a interação entre todos e com a 
sociedade. Formação docente para a mediação, a 
orientação e a tutoria, no sentido do docente se 
tornar uma bússola na construção de 
conhecimento. 

- Necessidade do tratamento humano no ensino 
superior. Maior vínculo entre professores e 
estudantes. Transformação de vidas. 

- Interação pessoal, olhares para as necessidades 
estudantis, afetividade e aspectos emocionais e 
relacionais. Destituídos de preconceitos e 
politizados para o tratamento com as diversidades. 

- Ciência para o mercado de trabalho, para a 
cidadania, com liberdade para os diálogos e o 
convívio. 

- Ensino à distância como modalidade para a 
segunda graduação ou para alguns cursos em 
nível de pós-graduação.  

- Foco no ensino, na pesquisa e na extensão, para 
conhecer outras realidades e ampliar 
conhecimentos, necessidades e 
responsabilidades. 

- Espaços inovadores, interativos e 
interdisciplinares, para construção do saber 
específico entre professores, com estudantes e 
com a sociedade. 

- Necessidade de articular práticas às teorias. - Mais que tecnologia, metodologias inovadoras. 

- Docência como exercício de criatividade, 
recriação e oportunidade de recreação. Ciência da 
atividade de docência como busca diária de 
autoria, mas a universidade ainda perpetua 
abordagens tradicionais.  

- Docência como exercício de criatividade, 
recriação e oportunidade de recreação. Ciência da 
atividade de docência como busca diária de 
autoria, mas a universidade ainda perpetua 
abordagens tradicionais. 

- Os docentes, nos relatos, não têm a percepção 
da cobrança excessiva e atemporal de atividades 
práticas pelos estudantes. 

- Equilíbrio entre a autoria docente e o 
protagonismo estudantil. 

- Lidar com a demanda de imediatismo e falta de 
concentração dos estudantes, nas diversidades. 

- Formação das diversas comunidades 
universitárias, para concentração, motivação e 
engajamento, interno e para o mercado de 
trabalho. 

     Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Nas Vivências trazidas pelas vozes dos Docentes sobre a Universidade 

e os docentes do Ensino Superior, foram destacados pontos relevantes de suas 

vivências atuais e perspectivas de vivências futuras. As vozes surgem de lugares 

distintos do ensino superior atual, pois se constituem, a partir de instituições 

particulares, públicas; universidades, centros universitários e faculdades; atendimento 

na formação de bacharéis, licenciados e tecnólogos; enfim, múltiplas variáveis, mas 

que podem ecoar e serem ouvidas, refletivas, propostas e realizadas em perspectivas 

futuras, em razão de atendimento majoritário de jovens, o que alinha as vozes: 

 

 

4.1.2.1 Vivências atuais 

 

 a) Universidade e ensino inseridos em um contexto de incertezas, 

em uma sociedade em constante movimento. Ensimesmada. Títulos não 

preparam para a prática: os professores percebem a necessidade de mudanças nas 
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pesquisas e o conhecimento ali construído sem o devido caráter propositivo ou com 

sugestões de aplicabilidade nos contextos pesquisados. A produção do conhecimento 

alimenta as bibliotecas, aumenta os títulos conquistados por docentes, porém a crítica 

quanto ao processo ensino-aprendizagem perpetua o tradicionalismo.  

“É justamente enxergar que ele está no futuro, não olhar com o passado, olhar 

pro futuro; olhar pro futuro e não pro passado. Na universidade, a universidade ainda carrega 

uns aspectos extremamente tradicionais que você olha muito pro passado, olha pro passado, 

esses títulos acadêmicos, isso tudo é muito ruim, porque pelo simples fato de... de ser um 

prof... o professor universitário, você ele tem um título de doutorado, mestrado, doutorado, ele 

acha que ele já está apto, às vezes não, ele tem conhecimento de algumas áreas, mas falta 

muito em outras áreas. Então esse é um problema. E outro... e o problema maior que eu vejo 

dentro da universidade desde o dia que eu entrei aqui é a falta de diálogo dentro da própria 

universidade, os professores não comunicam entre eles” (P 9). 

b) Ciência da persistência da abordagem tradicional, permanência 

dos clássicos, início de implantação de metodologias ativas e inovadoras:  fica 

evidente a necessidade de permanência dos estudos dos clássicos no ensino 

superior; existe um esforço quanto ao desapego de abordagens tradicionais 

inadequadas aos dias atuais, bem como ao aprendizado em conjunto com outros 

professores e aplicabilidade de novas metodologias. A metodologia ativa protagoniza 

a busca de metodologias inovadoras.  

“tem que passar pela leitura dos clássicos, porém, a forma como os clássicos 

são apresentados, muitas vezes, jogam contra. Nós estamos vivendo um momento que tem 

muito material de boa qualidade sendo produzida no campo digital, audiovisual, acho que tem 

muitos professores que debocham, acham que isso é uma superficialização e tudo mais, mas 

eu vejo como uma porta de entrada, às vezes aquilo desperta o interesse do aluno e aí ele 

vai atrás para conhecer mais, então acho que os clássicos são importantes e muitas vezes 

são apresentados de maneira ou muito intimidadoras” (P2) 

c) Estudantes instigam docentes à atualização. Os docentes 

buscam desenvolvimento de habilidades, conhecimentos de interesses 

específicos, para contribuir com a sociedade. Formação básica dos estudantes 

deficiente em leitura, escrita, interpretação e Word. Desafios socioemocionais 

em crescimento: estudantes e docentes invertem desafios, o que exige cooperação 

e humildade para reconhecer as dificuldades. Estudantes estimulam e ensinam o uso 

das redes sociais, professores ensinam a língua portuguesa e estimulam o 

aprendizado aprofundado de ferramentas como Word e Excell. Desafio dos docentes 

também quanto a situações dos estudantes relacionadas à depressão, tentativa de 
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suicídio, saudade dos familiares e autoestima fazem parte do processo ensino-

aprendizagem nas universidades.  

“eles chegam, em termos de conhecimento, não todos, mas um bom número, 

muito fracos de conhecimento, vou falar da minha área, muita dificuldade de expressão, 

leitura, escrita. ..., assim fiz coisas ano passado que nunca imaginei que ia fazer na faculdade, 

coisas que ensino fundamental, que é fazer retextualização, que é pegar o texto do aluno, por 

na lousa, reescrever, mostrar onde estavam os erros” (P3) 

“a gente vê uma dificuldade enorme de interpretação de texto, não é que eles não leem, mas 

eles...É de linkar as palavras. É, de linkar, porque não tem esse hábito de leitura, não faz às 

vezes... muitas vezes uma leitura crítica, então a gente tem que às vezes... muitas vezes parar 

e dar textos, é... que ele possa fazer uma leitura crítica segundo aquilo que ele tá lendo, ou 

você acha que as fake news cresceram no país por conta de que? Sabe... tirando as pessoas 

que não tiveram acesso à educação formal, tem muitas pessoas que reproduzem 

acriticamente porque não fazem leitura, uma leitura crítica, então a gente lida com esse 

universo também. Então esse é um desafio para o professor” (P4) 

d) Docência por paixão em estudar, aprender novos conteúdos e 

conviver. Uma docência que ainda visa ao tecnicismo, até mesmo pela formação 

inicial do docente. Egos inflados e paralisados na própria produção científica e 

suas práticas metodológicas. Incentivo dos estudantes à pesquisa a favor de si 

mesmos: a profissão professor escolhida por um desejo genuíno evidencia alegria, 

brilho nos olhos e satisfação no docente, mesmo considerando os enfrentamentos 

burocráticos exigidos. A prática docente prioriza a transmissão do conhecimento e a 

pesquisa exigida, porém ensimesmados em temas e produção de conhecimento de 

interesses próprios, visando fazer crescer o currículo para a sua carreira.  

“uma profissão que você tem que ter paixão pelo que... paixão, é... pela 

aprendizagem é o professor. Se você não gosta de... de aprender, como é que você vai 

ensinar? Entendeu... e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de aprender, eu...” 

(P4) 

e) Deficiência na formação didático-pedagógica, quando da área 

de bacharelado. Repetição de outras práticas. Reprodução da mesmice: 

professores sem formação em licenciatura reclamam as inúmeras dificuldades, para 

o aprender a fazer docência. Alguns buscam conhecimentos complementares com 

colegas docentes, repetindo o que parece “dar certo”, em cursos externos e outros 

esperam as reciclagens propostas semestral ou anualmente pelas instituições. 

Mesmo professores com formação em licenciatura, urgem atualizações sempre que 

necessário.  
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“Licenciatura, pelo menos nas especializações, os mestrados... Algo ligado 

à docência, à pedagogia. Eu senti falta da formação para ensino superior” (P1) 

 f) Necessidade do tratamento humano no ensino superior. Maior 

vínculo entre professores e estudantes. Transformação de vidas:  Os docentes 

são o primeiro pedido de socorro pelos estudantes para acolhimento, escuta, 

orientações, inquietações devido à relação de confiança que estabelecem.  

“O vínculo é com a gente. Então assim, a gente tem que ter muito amor mesmo, 

muito amor mesmo. E eu... eu tenho. Assim, eu tenho bastante paciência, bastante amor e 

carinho com os meus alunos, né e tenho paciência também de ensinar esse público que agora 

precisa muito, é... de um olhar diferenciado, né, um ensino diferenciado, né. Então são 

estratégias de ensino que eu preciso criar para prender a atenção deles, e então isso é a todo 

momento, é todas aula... todas as aulas, então é apren... eu trabalho muito com projetos, né, 

então os meninos gostam muito e se envolvem muito, né, e... e eu acabo até... e eu acabo 

tendo um resultado muito bom.” (P5) 

g) Ciência para o mercado de trabalho, para a cidadania, com 

liberdade para os diálogos e o convívio: a produção de conhecimento tem lugar em 

todos os contextos da sociedade com necessidade e abertura para transformação e 

para criação de oportunidades de trabalho, relacionamentos e convívio ético.  

“tem que abrir o diálogo para esse espírito crítico e não é um lugar para você 

colocar um cala a boca nas pessoas, né? Porque junto com o grupo... junto com a formação 

que ele, né, que a universidade está oferecendo aos seus futuros egressos, né, e a formação 

é para colocar essas pessoas no mercado de trabalho, portanto ela tem que priorizar as 

competências, tá, não tem como você falar que... você não forma só para cidadania, você 

forma o conjunto de saberes, tá, junto com essas habilidades, para que a pessoa seja 

competente, ela tenha as competências necessárias para ser... atuar...Para ir para ação.” (P4) 

“Precisa ter um curso que ajude os alunos a lidar com o mercado de trabalho, 

como eles vão abrir um escritório, o que precisam fazer, como se fosse o sexto ano, da 

graduação” (P7) 

h) Foco no ensino, na pesquisa e na extensão, para conhecer outras 

realidades e ampliar conhecimentos, necessidades e responsabilidades: o tripé 

do ensino superior é valorizado, no entanto, a extensão ainda tem menor valorização. 

“Agora eu acredito que a universidade tem que ser o tripé mesmo: ensino, pesquisa e 

extensão, porque só ensino não é o suficiente, só o professor falando lá na frente, passando 

conhecimento não é o suficiente, quando o aluno pesquisa, ele cresce muito, pode ser o aluno 

com mais dificuldade que tenha, quando ele faz com seriedade, quando ele tem um orientador 

acho que ele cresce muito e a extensão eu acho importantíssimo também, esse olhar externo, 
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de poder ter o olhar do outro, que não é daqui de dentro, dele poder conhecer outras 

realidades, acho que isso é muito importante e acho que a pesquisa na universidade ela é 

muito chave, tanto pro professor quanto pro aluno” (P3) 

i) Necessidade de articular práticas às teorias: no processo ensino-

aprendizagem, os professores são cobrados desde o início e com ênfase pelos 

estudantes de como aplicar as teorias.  

“é o que tem se falado muito das práticas que são... que são diretamente 

ligadas às metodologias participativas e às metodologias ativas, tá. O que, às vezes, não é 

muito fácil quando você tem salas de aulas muito grandes, com muitas... com muitos sujeitos, 

mas não é impossível, então você tem... você tem técnicas, né, aula invertida, você tem 

algumas... algumas, é... técnicas que você pode dar, por exemplo, a de avaliação TBL, que 

você, é... os alunos não gostam muito porque é uma corrida contra o tempo, mas assim é uma 

forma de fazer com que eles pensem, respondam, depois eles reúnem em grupo e devolvem” 

(P4) 

j) Docência como exercício de criatividade, recriação e 

oportunidade de recreação. Ciência da atividade de docência como busca diária 

de autoria, mas a universidade ainda perpetua abordagens tradicionais: o 

docente de hoje, diante de um movimento dialético de autonomia e dependência, vê-

se obrigado, a todo o tempo, perceber e criar novos horizontes do processo ensino 

aprendizagem, para torná-lo atrativo à uma heterogeneidade de estudantes exigentes 

em suas reclamações e alguns ainda são pagantes, “clientes”.  

“Muito, muito, depende do jeito que a gente usa a tecnologia, acho que não da 

para pensar a tecnologia com power point, projeção, controle remoto, computador, não é isso 

tecnologia, tecnologia é um jeito de olhar para essa atividade de troca, essa interação d 

professor e aluno e aí uso a tecnologia as vezes planejada, penso nua dinâmica, num jeito de 

olhar pro conteúdo dinamicamente, olha para uma proposta, chego na sala de aula com uma 

dinâmica pensada para partir de um exemplo e trazer todo mundo para mim, que eu planejei, 

mas as vezes eu inverto tudo isso, e falo que a sala de aula é um lugar de tanta criatividade, 

que eu falo gente do céu, consegui montar um negócio novo aqui agora sendo que passei 

uma tarde pensando quando minha aula é a noite, passei uma tarde planejando para que uma 

aula diferente se fizesse, e aí a coisa acontece diferente, acho que a tecnologia é essa coisa 

de se abrir sabe, e aí os instrumentos para isso são os que a gente tem na mão não dá para 

exigir, ‘não dá para não dar uma coisa porque não tem vídeo”, viro do avesso com outro 

exemplo”(P6) 

k) Os docentes, nos relatos, não têm a percepção da cobrança 

excessiva e atemporal de atividades práticas pelos estudantes: os professores 
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seguem as sugestões dos gestores e as cobranças dos estudantes, para cumprirem 

suas responsabilidades, e sem perceberem, de forma resiliente, ainda encontram 

motivos em suas ações através da satisfação pessoal e profissional, por conseguirem 

realizar sua escolha profissional, nem como através do apoio mútuo entre colegas 

professores.  

“os alunos sabem quem sabe e quem não sabe. Testam a gente o tempo todo. 

Então o professor tem que ter conhecimento atualizado que te obriga a estudar sempre, 

postura de professor, uma linguagem corporal adequada para conseguir passar uma 

mensagem pro aluno, tem que se esforçar. Não é fácil ser professor. Tem dia que saio e todos 

os ossos, todas as articulações doendo, tem dia que os alunos pegam mais pesado com você, 

eles querem saber até onde você sabe e onde você começa a não saber. Uma boa didática, 

método, tom de voz, falar meio na linguagem deles, tem que ser acessível para eles tirarem 

dúvidas, para se sentirem à vontade para dizer que não entendeu. O professor está lá para 

tirar dúvida, e peço para eles me interromperem na hora. E ao mesmo tempo, manter a 

autoridade, porque se você perder o controle, nunca mais você retoma” (P7) 

“na minha área o que mais invisto de tempo na minha docência é aprender 

novos conteúdos, novos assuntos. Eu preciso correr para aprender as inovações dos 

conteúdos da minha área, desenvolvimento de software, por exemplo que está evoluindo de 

maneira drástica. A técnica que eu ensino, se não for a mesma que o mercado está utilizando, 

os alunos não vão se interessar pelo conteúdo. Tenho me dedicado ao aprendizado para 

acompanhamento das novas tecnologias, para eu tornar a minha aula interessante pros meus 

alunos” (P8) 

l) Lidar com a demanda de imediatismo e falta de concentração 

dos estudantes, nas diversidades: além de todos os elementos que fazem parte do 

cotidiano docente, alguns professores se sentem acuados com o movimento abusivo 

dos estudantes em relação à desvalorização expressa de suas aulas, ao mesmo 

tempo que a falta de interesse surge da falta de concentração dos discentes.  

“acho que a tecnologia veio para ficar, não tem como, é algo que está aí e 

vai se instalar cada vez mais, não só cm coisas da tecnologia, algumas coisas da tecnologia 

me incomodam sim porque acho que as pessoas tem ficado muito desatentas, então essa 

falta de atenção, essa profusão de imagens que deixam as pessoas fora, não conseguem 

mais se concentrar, isso me preocupa, mas acho que tem muita coisa da tecnologia que pode 

ser revertido” P(3) 
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4.1.2.2 Vivências futuras – perspectivas 

 

 

a) Universidade e ensino em um contexto de incertezas, em uma 

sociedade em constante movimento. Ensino presencial, híbrido e à distância. 

Valorização da cultura, para desenvolvimento diferenciado: além das 

necessidades evidentes de mudanças nas universidades e no ensino superior, 

apareceu a aceitação do ensino à distância. A cultura para desenvolvimento, através 

das humanidades e das artes, como parte da cidadania, com abertura para espaços 

de convívio e aprendizado social, é aclamada pelo corpo docente. 

“não ter nenhum tipo de preconceito, e aceitar essas diferentes culturas, e aí 

vem a questão da cultura também, agora aceitar as diferentes linguagens não quer dizer que 

você vá gostar, por exemplo, eu odeio sertanejo, mas o meu aluno gosta, porque que eu não 

posso fazer um trabalho com ele comparando uma música sertaneja com um poema? Ou de 

uma outra música, dizendo olha, traga sua música hoje, agora eu vou trazer a minha, eu te 

tolerei, mesmo ao gostando eu tenho tolerância porque aceito voe como você é, gora vamos 

ouvir o meu? Então acho que o professor do futuro tem que ser assim, se ele não tiver ligado 

a isso, ele tá fadado ao fracasso.” (P3) 

b) Metodologias inovadoras, que possibilitem um melhor 

engajamento e interação com o estudante, e que atendam às demandas sociais. 

Flexibilidade, para perceber necessidades dos estudantes, conteúdo e tempo: 

podem continuar as metodologias ativas, dando lugar a outras inovações, para além 

do modelo tradicional. Técnicas grupais, para o exercício da cidadania e melhoria na 

percepção do outro, e na aprendizagem de conteúdos necessários, que podem 

contribuir para atender às demandas relacionais internas e como preparação para 

atender às demandas sociais. 

“Não é básico. Não, não. Então assim, é diferente, eu estou fazendo uma coisa 

agora para mim, né, para... para... para completar um conhecimento, ou para encontrar novas 

metodologias, novas técnicas, um novo conhecimento, agregando. Então é uma outra coisa, 

agora como formação, é... eu acho que essa... a universidade tem que olhar para isso... não 

dá para você voltar, pro... pro tempo da universidade na... medieval, mas porque também nós 

nem tivemos esse modelo, nós somos mais jovens, mas não dá, aquela... aquela onipotência 

e aquela onipresença do professor em tudo, não, tá, e eu acredito que você possa fazer um 

ensino, por exemplo... por que que não? Se eu vou passar uma semana fora em um curso e 

eu tenho um grupo de supervisão... de alunos que fazem supervisão, eu não posso fazer essa 

supervisão por Hangout, por Skype? Não é minha presença física, não é minha carne, meu 
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corpo que vai fazer diferença, mas se eu puder olhá-los e eles puderem interagir comigo, a 

gente pode conversar... por que não usar essa técnica? Eu faço banca online, eu faço defesa 

de tese online, por que que não pode ser uma supervisão? Tá, então eu acho... eu sou super 

a favor, eu sou uma mulher moderna, mas” (P4) 

c) Estudantes que têm a tecnologia como elemento natural e 

popularizado em sua vida e que são multiletrados, para resolver os problemas, 

ou seja, que usam as tecnologias, espontaneamente, para atender às demandas 

sociais: o uso das tecnologias tende a ser expandido cada vez mais, porém cabe 

orientações de como os estudantes e os professores podem utilizá-las em benefício 

da aprendizagem no ensino superior com vistas a atender as necessidades sociais.  

“passei uma atividade que eles tinham que utilizar os recursos tecnológicos 

para montar uma aula, então eles tinham que fazer a sequência didática da aula e tinham que 

também não só como professor, porque como aluno não dá tempo de aplicar numa sala de 

aula, eles tinham que pensar como seria o resultado e eles montavam o resultado, então eles 

montaram vídeo, conversa de WhatsApp, trabalhando com variante linguística, montaram 

jornal televisivo, podiam usar qualquer recurso, montaram literapedia, que fizeram um blog 

que podiam entrar, faziam os links, fiquei muito feliz porque eu não tenho condições de 

trabalhar com isso por falta de conhecimento mesmo” (P3) 

“e esses meninos eles sabem tudo então assim acho que foi uma experiência 

muito interessante porque eles podem fazer isso em sala de aula, eles conseguem fazer isso 

em sala de aula, então eu acredito que as próximas gerações de professores, se eles forem 

preparados para isso, eles podem realmente trabalhar com as tecnologias. Aí eles não iam 

fazer prova, eles iam apresentar em sala de aula, eles tinham 10 minutos para apresentar os 

resultados, ficou tão bom que eu pedi para me mandarem, gravei num CD e entreguei na aula 

da saudade, falei isso aqui é um material que vocês podem usar nas aulas, vocês 

compartilharam e vocês podem usar em sala de aula” (P3) 

d) Docência como atividade intermediadora entre o conhecimento 

e o estudante, que articule o tecnicismo, a humanidade e os aspectos sociais e 

éticos, permeada pelas tecnologias e inovações. Docência que busque e 

valorize formações inovadoras. Docentes que coordenem atividades 

interdisciplinares. Do disciplinar para o interdisciplinar:  formações inovadoras 

dos docentes, com visibilidade para a interdisciplinaridade somada ao disciplinar com 

formas diferentes de articulações no ensino-aprendizagem; para preparar o docente 

para se tornar um questionador que saiba intermediar, orientar, monitorar, facilitar, 

coordenar as descobertas do conhecimento por parte dos estudantes. Importante a 
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interação, o diálogo entre os docentes e entre cursos para enriquecimento dos 

resultados didático-pedagógicos do ensino superior.  

“Em qualquer área, porque a nova metodologia não é questão de inserir coisas 

novas, tecnologia, não precisa de nada disso, né, é... eu sempre trabalhei em cursinhos 

populares e nós trabalhávamos com essa metodologia nova, interdisciplinar e tal e muitas 

vezes a gente dava aula em depósito, em lugares assim... nada, não tinha nada adequado, 

não tinha nada, com o mínimo recurso, mas a ideia é a metodologia inovadora no sentido de... 

da relação com o conhecimento. Então o clássico sempre é válido, o clássico é sempre 

inovador, o que vai modificar é a forma como você lê e transmite a ideia dos clássicos, é isso” 

(P9) 

e) Quebra de paradigma – reversão de formação em abordagem 

tradicional, para abordagem que promova a interação entre todos e com a 

sociedade. Formação docente para a mediação, a orientação e a tutoria, no 

sentido do docente se tornar uma bússola na construção de conhecimento: 

formação continuada dos docentes periodicamente, para desenvolver ou 

complementar suas práticas de interação com a instituição, seus pares, com os 

estudantes, com os elementos da didática, com as inovações e com a sociedade. 

Entendimento pelos professores e apreensão do docente como bússolas de formas 

diferentes, para a diversidade dos estudantes, para a construção de novos saberes.  

“o professor do futuro é um professor que lógico ele tem que saber o conteúdo, 

mas ao mesmo tempo, vai ser bom sabendo muito como ele aplica isso e saber muito 

relacionar o conteúdo dele com outras áreas. Interdisciplinar. A informação está cada vez 

mais divulgada e de fácil acesso. E o professor deixa de ser o centro do saber. Assim, tem 

que questionar como um conteúdo pode ser relacionado com a realidade, porque isso é bom 

para a sociedade, o professor intermedia, está entre o aluno e a informação, é ele que vai 

questionar o aluno, mais um tutor” (P8) 

f) Interação pessoal, olhares para as necessidades estudantis, 

afetividade e aspectos emocionais e relacionais. Destituídos de preconceitos e 

politizados para o tratamento com as diversidades: acolhimento aos estudantes 

apareceu em quase todas as falas. 

“o professor de ensino superior, primeira questão ele não pode ter preconceito 

com nada e ele tem que aceitar o jovem como ele é e não quer dizer que a gente aceite 

problemas por exemplo com drogas, mas a gente consegue olhar pro aluno e consegue 

conversar, eu tento quando um aluno me procura eu tento conversar muito abertamente sobre 

isso, porque se você tiver muito moralismo, você não chega nesse aluno então acho que eu  

aprendi muito com os jovens e aprendi muito a lidar com os jovens...” (P3) 
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g) Ensino à distância como modalidade para a segunda graduação 

ou para alguns cursos em nível de pós-graduação:  o ensino à distância valorizado 

para atender às demandas em lugares, onde o ensino presencial não acontece. Pode 

também servir de complemento ao ensino presencial, para cursos de segunda 

graduação e também no nível de pós-graduação. Neste sentido, os professores 

esclarecem que o ensino à distância necessita de maturidade para assumir 

responsabilidades de forma autônoma:  

“EAD já dei aula como apoio ao presencial. Acho muito importante e viável para 

pós graduação e não funciona para a graduação. Devia ter idade mínima para EAD. Você 

quer fazer um curso de EAD? Tem que ter uma certa experiência, uma certa maturidade para 

EAD.” (P8) “o objetivo de EAD para levar ensino de qualidade para lugares que esse ensino 

não existe.” (P8) 

h) Espaços inovadores, interativos e interdisciplinares, para 

construção do saber específico entre professores, com estudantes e com a 

sociedade: foi comentada a criação de espaços-laboratórios temáticos, tecnológicos 

ou não, para real construção do saber, bem como atrair interações sociais diversas, o 

que, naturalmente, reacende a valorização do ensino superior e das universidades.  

“Tem que ser vivo, tem que ser um espaço que tem que ter troca, os meninos 

tem que vir e tem que ter lugar para tocar violão, para ele conversar, para ele... para ele 

assistir cinema, tem que ter os DA dele, os grêmios, né, tem que ser... tem que ser um espaço 

de convite, se você imaginar que tem muitos que tão longe da família e que a família que eles 

fazem é aqui, não é? Então eu prefiro vê-lo aqui dentro... claro, o ideal do aluno é que esteja 

sempre na biblioteca, no laboratório, isso é uma mentira também, ele também tem que respirar 

aqui fora, tem um campus bonito, né...” (P4)  

 i) Mais que tecnologia, metodologias inovadoras: a tecnologia está 

entre as pessoas e coisas, com possibilidades de aprendizagens mais rápidas, 

superficiais ou aprofundadas, porém não substitui o olho no olho físico, de perto, o 

presencial. As pessoas demonstram precisar do convívio presencial, real. Dessa 

forma, as metodologias inovadoras presenciais são prioridade no processo ensino-

aprendizagem.   

“Em qualquer área, porque a nova metodologia não é questão de inserir coisas 

novas, tecnologia, não precisa de nada disso, né, é... eu sempre trabalhei em cursinhos 

populares e nós trabalhávamos com essa metodologia nova, interdisciplinar e tal e muitas 

vezes a gente dava aula em depósito, em lugares assim... nada, não tinha nada adequado, 

não tinha nada, com o mínimo recurso, mas a ideia é a metodologia inovadora no sentido de... 

da relação com o conhecimento. Então o clássico sempre é válido, o clássico é sempre 
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inovador, o que vai modificar é a forma como você lê e transmite a ideia dos clássicos, é isso. 

A método... é, a metodologia. E tudo pode ser dado, ou tudo pode ser feito, se você tiver mais 

recu... quantos mais recurso melhor, não tenha dúvida quanto a isso, no entanto o problema 

é utilizar esses recursos, você pode usar os recursos, é... muito pouco recurso e fazer algo 

inovador, ou pode utilizar muito recurso tecnológico e fazer uma coisa ultrapassada. É isso.” 

(P9) 

 j) Docência como exercício de criatividade, recriação e 

oportunidade de recreação. Ciência da atividade de docência como busca diária 

de autoria, mas a universidade ainda perpetua abordagens tradicionais: os 

professores percebem e valorizam a autoria e devem buscar ensinar o caminho 

privilegiado da autoria para os estudantes, em todos os momentos do processo 

ensino-aprendizagem, não somente através das pesquisas. Trata-se de um aspecto 

de cidadania, valorização e respeito.  

“Um professor que se atualiza diariamente, estuda bastante, que tem um olhar 

diferenciado pros alunos que ele recebe, né, e que desenvolva estratégias de ensino que 

consiga trazer esse aluno para dentro da disciplina dele, que eu nem sei se no futuro vai ser 

por disciplina, acredito que vai ser algo mais global, um projeto que envolve várias 

competências disciplinar, né, vamos dizer assim. É... e aí que desenvolva essas estratégias 

que atraiam esses alunos para aprender, só que para isso o professor tem que estudar muito, 

porque é muito mais difícil, dar aula nesse modelo do que no modelo tradicional.” (P5) 

k) Equilíbrio entre a autoria docente e o protagonismo estudantil: 

os docentes buscam se preparar, para lidar com o posicionamento que envolve ser 

docente em autoria e autoridade, e os estudantes em todas as situações que se 

elevam acima de todos, em suas exigências e exagero de autovalorização.  

“a gente percebe hoje que os alunos não aguentam esperar para saberem nota 

do fechamento do bimestre, por exemplo. Se você não apertar toda aula... eu peço para eles 

entregarem atividades toda aula, que vai acumulando em participação em aula, e acaba sendo 

mais quantitativo do que qualitativa, porque não tenho monitor nas minhas disciplinas para 

corrigir essa quantidade grande de trabalhos.” (P8) 

 l) Formação das diversas comunidades universitárias, para 

concentração, motivação e engajamento, interno e para o mercado de trabalho: 

professores que promovem grupos, para aprendizados conjuntos de vários contextos, 

de várias formas, para fortalecimento e entendimento da interdependência que pode 

construir pontes do ser, conhecer, fazer, fazer junto.  

“Olha, é um lugar que vai muito além de conteúdo, né. Vai muito além do 

conteúdo, é um lugar que se ensina um conteúdo, né, de diferentes formas, né e hoje a... 
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todas essas formas precisa fugir do tradicional, né, ou... o... o que mais fugir do tradicional 

acaba sendo o que a gente consegue mais reter a atenção dos alunos, mas também é um 

lugar de convívio, é um cuida... um lugar que as pessoas se sentem segura, os alunos se 

sentem seguros de estarem aqui, se sentem confortáveis, fazem amizades, tem pessoas para 

conversar, para se abrir, é um lugar que se acha um emprego, né, é um lugar de 

empregabilidade, é um lugar de amor, é um lugar de carinho e é um lugar intelectual.” (P5) 

 

 

4.1.3 Entrevistas com Estudantes de Instituições de Ensino Superior 

 

 Ao conhecer o modo de enxergar o contexto do ensino superior por 

parte de gestores que representam as universidades e a compreensão de alguns 

professores universitários, torna-se essencial a investigação do ponto de vista sob 

um terceiro ângulo: dos estudantes. 

 
 
Há três gestos que se esperam de um universitário: a lucidez, a coragem e a 
responsabilidade. 
 A lucidez perante um mundo desgovernado, desorientado face à desordem 
da informação, das notícias falsas, desprotegido face à invasão diária da 
nossa privacidade, em grande parte devido aos dados que nós próprios 
aceitamos ceder à rede. Da universidade espera-se a lucidez do 
conhecimento e da razão, do pensamento crítico, a capacidade de dar sentido 
ao que parece, hoje, sem qualquer sentido. 
 A coragem da ação que, na universidade, inclui necessariamente a 
contemplação. 
Sem tempo para pensar, nenhuma ação é possível, apenas uma reação, uma 
resposta instantânea, irrefletida. Não podemos ceder nem à inércia nem à 
simples reação. Da universidade espera-se uma ação refletida, pensada, 
consequente. 
 A responsabilidade perante o tempo futuro e as gerações por vir. Hoje, muito 
mais do que no passado, as universidades são centrais na discussão dos 
grandes temas do século, a começar pela proteção do planeta Terra, pela 
compreensão das mudanças tecnológicas e pela defesa da vida humana. Da 
universidade espera-se a capacidade de se inscrever na cidade, de assumir 
uma responsabilidade cívica, sob pena de se tornar irrelevante. 
 Estes três gestos são necessários para enfrentar as mudanças profundas 
que estão a ter lugar no espaço universitário. Nada ficará como dantes. Esta 
é a nossa única certeza (NÓVOA, 2018, p. 2). 

 

Sete estudantes universitários das cinco instituições de ensino superior 

pesquisadas, em Franca/SP, de cursos distintos, indicados ou não por docentes, 

recentemente graduados ou do último ano de graduação de algum curso aleatório, 

das instituições pesquisadas, participaram de entrevistas semiestruturadas em 

duplas, presencial ou virtualmente. 

Todos foram contatados pelo aplicativo de redes sociais virtuais 
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Whatsapp, as entrevistas foram agendadas e realizadas, conforme disponibilidade 

dos estudantes. Muitos estudantes chegaram a agendar a entrevista, a pesquisadora 

preparou-se devidamente, porém recebia mensagens dos estudantes já no horário 

agendado das entrevistas, avisando que não poderiam mais participar.  

O foco da entrevista tinha como temas a universidade e os professores 

que apresentam práticas de destaque atuais e do futuro. Foram gravadas e 

constituíram a segunda etapa da coleta e dados, que aconteceu concomitante às 

possibilidades de horário, para agendamento das entrevistas também com os 

professores. 

Segue o quadro de identificação dos estudantes do ensino superior: 

 

Quadro 6 – Perfil estudantes participantes da coleta de dados 
ESTUDANTE FORMAÇÃO IDADE 

Est1 Graduação em Artes e Psicologia 28 anos 

Est2 Graduação em Fisioterapia 23 anos 

Est3 Graduação em Filosofia, Tecnólogo em Gestão de RH 23 anos 

Est4 Graduando em Direito  21 anos 

Est5 Graduando em História  21 anos 

Est6 Graduando em História 22 anos  

Est7 Tecnólogo em Analista e Desenvolvimento de Sistemas  22 anos 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

O roteiro da entrevista (APÊNDICE G) com 4 perguntas foi apresentado 

e lido durante a entrevista. 

As entrevistas foram devidamente gravadas e transcritas, o que 

possibilitou a elaboração do quadro resumo das falas dos estudantes que se encontra 

no ANEXO 3. 

No quadro seguinte, foram compiladas categorias das vivências atuais e 

perspectivas futuras, a partir das respostas dos professores, cujos temas estão 

relacionados às universidades e às práticas docentes, como descrição resumida dos 

dados: 
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Quadro 7 - Vivências trazidas pelas vozes dos Estudantes sobre a Universidade   
                    e os docentes do Ensino Superior 

VIVÊNCIAS ATUAIS 
 

VIVÊNCIAS FUTURAS – 
PERSPECTIVAS 

- Universidade e ensino inseridos em um 
contexto de incertezas, em uma sociedade 
em constante movimento. Muita consideração 
pela universidade. Demonstram gostar do 
ambiente universitário, pela questão da 
ampliação da visão de mundo. 

- Universidade e ensino em um contexto de 
incertezas, em uma sociedade em constante 
movimento. 
- Favoráveis à preservação da universidade. 
Relevância do ambiente acadêmico para a 
sociedade. 

- Ciência da persistência da abordagem 
tradicional e tentativas de diferenciação dos 
processos de ensino e aprendizagem, mas 
ainda muito insignificantes, apenas em 
projetos esparsos. Universidade é 
continuidade do ensino médio. 

- Uso de tecnologias como elementos 
acessórios nos processos de ensino e 
aprendizagem. Consideram os docentes 
essenciais nos processos, desde que 
acolham os estudantes e os orientem a 
aprender a fazer. Chamada para um 
tratamento mais humanístico dos docentes. 

- Ensino disciplinar. - Ânsia pela interdisciplinaridade e pelas 
trocas entre cursos e saberes. 

- Docência que ainda visa ao tecnicismo e à 
aprendizagem de teorias, em detrimento de 
práticas e saberes articulados à vida real. 
Professor ainda se mostra o detentor do 
saber. 

- Ensino que esteja articulado com a vida, 
com o cotidiano e que dê conta de resolver os 
problemas contemporâneos. Relação vertical 
entre docentes e estudantes. 

- Percepção de que professores reproduzem 
uma universidade medieval. 

- Quebra de paradigma – necessidade de 
docentes em abordagem que promova a 
interação com os jovens e com a sociedade. 
Os jovens querem participar e ser ouvidos. 

- Necessidade do tratamento humano no 
ensino superior. 

- Interação pessoal, olhares para as 
necessidades estudantis, afetividade e 
aspectos emocionais. Preparação dos 
estudantes quando chegam (integração) na 
universidade e quando saem (mercado 
trabalho). 

- Ciência do impacto das tecnologias e 
necessidade de outras práticas com o uso 
delas. 

- Uso de tecnologias. Docente é 
imprescindível, assim como o campus, a 
troca, o diálogo, a convivência com 
professores e colegas. 

- Foco no ensino.  - Desenvolvimento de ações para maximizar 
a pesquisa e a extensão. A comunidade é 
relevante. Diálogo com a sociedade. 

     Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Nas Vivências trazidas pelas vozes dos Estudantes sobre a 

Universidade e os docentes do Ensino Superior, foram destacados pontos relevantes 

de suas vivências atuais e perspectivas de vivências futuras. As vozes surgem de 

lugares distintos do ensino superior atual, pois se constituem, a partir de instituições 

particulares, públicas; universidades, centros universitários e faculdades; atendimento 

na formação de bacharéis, licenciados e tecnólogos; enfim, múltiplas variáveis, mas 

que podem ecoar e serem ouvidas, refletivas, propostas e realizadas em perspectivas 

futuras, em razão de atendimento majoritário de jovens, o que alinha as vozes: 
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4.1.3.1 Vivências atuais 

 

 

a) Universidade e ensino inseridos em um contexto de incertezas, 

em uma sociedade em constante movimento. Muita consideração pela 

universidade. Demonstram gostar do ambiente universitário, pela questão da 

ampliação da visão de mundo:  os estudantes experienciam diariamente os reflexos 

das necessidades de mudanças nas universidades e no ensino superior, criticam 

muitos pontos a esse respeito, mas conseguem valorizar e perceber a importância do 

ambiente universitário como um lugar para transformação.  

“o ensino superior abre um leque de um novo mundo, né, a gente tem uma 

visão ... muito centrada não ponto e não tem contato com outras vivências, diferentes 

pensamentos. Talvez ali seja o momento onde a gente começa a ter conflito e contatos com 

pensamentos diferentes, a partir daí como ele mesmo disse, a gente começa a estruturar uma 

nova visão de mundo, experienciar outras coisas. Em especial, já na minha realidade, na 

minha faculdade, eu sinto que ela é a faculdade do futuro do pretérito, deveria ser, mas não 

é.” (E4)  

“a experiência da universidade é uma... um descobrimento do novo. É de onde 

eu chego com a base de conhecimento que eu tenho, a partir dela eu transformo com o 

conhecimento que eu recebo, mais refinado e... a partir daí eu começo a criar também, ou a 

evoluir o que já tem, a melhorar o conhecimento que já tem.” (E3) 

b) Ciência da persistência da abordagem tradicional e tentativas de 

diferenciação dos processos de ensino e aprendizagem, mas ainda muito 

insignificantes, apenas em projetos esparsos. Universidade é continuidade do 

ensino médio: o ensino médio, citado pelos estudantes como um espaço conteudista, 

frio, onde depositar o conhecimento, para atingir resultados distancia professores e 

alunos, foi comparado ao ambiente universitário, pelas estruturas das salas de aula, 

pelo tradicional perfil do professor como detentor do saber; pela rígida hierarquia ainda 

imposta por alguns professores.  

“Para mim está sendo uma extensão do ensino médio, ensino médio porque no 

ensino médio eu era muito distante dos meus professores, como se eles fossem uma pessoa 

que tinha muito conhecimento e ali eles têm conhecimento e eu sou... nada. E a... e ali eu 

senti, assim... da mesma maneira e eu também senti na faculdade que os alunos também 

gostam de ser tratados como se tivessem no ensino médio.” (E4) 
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 c) Ensino disciplinar: a fragmentação entre as disciplinas que 

poderiam ser complementares para o processo de ensino-aprendizagem e a falta de 

diálogo entre professores são reclamadas pelos estudantes.  

“a experiência, tipo assim, na faculdade, tem um professor em específico lá que 

a prova dele é exatamente o que ele passa no caderno. Uma vez estava assim: quais os 

meios de solução de conflito; era autocomposição, aí vai a transação, submissão, renúncia... 

e fui colocando todos, está no artigo trezentos e setenta e seis, ...  nem lembro se eu pus 

trezentos e setenta e seis na época, mas na época eu tinha tudo decoradinho e coloquei, 

esqueci de um, que era o processo... fui questionar, ele “cadê o processo? Como que chama 

a nossa matéria? A teoria geral do direito e do processo, não é?”. (E4)       

d) Docência que ainda visa ao tecnicismo e à aprendizagem de 

teorias, em detrimento de práticas e saberes articulados à vida real. Professor 

ainda se mostra o detentor do saber: estudantes veem os docentes como 

perpetuadores do perfil de tradicional dos transmissores de conhecimentos, que 

valorizam teorias, palavras, textos e livros, mas que apresentam deficiências em 

atualizações do conhecimento, integração dos saberes às práticas da vida real que 

acontece na sociedade, fora das salas de aula.  

“qualquer momento, qualquer... professor seja do ensino médio, 

fundamental ou superior, é... eu acho que o professor ele tem que auxiliar o aluno, ter 

proximidade do aluno com professor, ah... não é intimidade, mas a *proximidade assim na 

relação, mas ele tem que tá lá pra suprir uma demanda que é uma determinada dificuldade 

do aluno. E se... ele se fecha na arrogância dele, ou não quer ajudar o aluno porque ele acha 

que ele já está com uma carreira definida, aí eu acho que ele já não é um bom professor. Eu 

acho que o principal seja isso” (E5) 

 e) Percepção de que professores reproduzem uma universidade 

medieval: os estudantes são conhecedores da prática docente antiga que ainda hoje 

se vivencia nos mesmos modelos de sala de aula de outrora. Parece haver interesse 

nas práticas socráticas, por exemplo.  

“eu tentei buscar o conhecimento mesmo em grande decepção, mesmo por 

questões assim, de autoritarismo, de sadismo...” O autoritarismo, por exemplo, quando 

aconteceu de eu chegar 10 minutos atrasado para a prova, a professora, não permitir que eu 

fizesse a prova, ela estava no direito de não permitir, só que não era, “olha não vai fazer, pode 

ir embora, era ah, não vou deixar, não tem jeito”. Ela queria que eu insistisse, eu insisti, 

cheguei agachar e pedi por favor, não foi por culpa minha, porque eu quis e ela pegou uma 

prova amassada que estava por baixo de todas as outras que ela tinha e me deu para fazer  

então isso para mim é sadismo” (E1) 
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 f) Necessidade do tratamento humano no ensino superior: os 

estudantes verbalizam dificuldades de adaptação inicial no contexto universitário. 

Alguns elogiam o acolhimento recebido, outros expõem a falta do olhar para o humano 

no processo ensino-aprendizagem.  

“Eu acho que a gente poderia começar com o que temos, né, ... lá tem uma 

coisa que às vezes é meio difícil encontrar em outras universidades, que é a acessibilidade 

do professor. Mesmo sendo o coordenador do curso, um exemplo, lá nós temos o professor... 

ele já deixa claro pra todo mundo “de tal hora a tal hora eu estou na minha sala, se 

precisarem... só bater lá”, e meu telefone é ... manda um Whatsapp” “quando eu falo de 

acessível, é que o professor ... deixa os alunos virem, ... fazer o outro ser protagonista, deixar 

ele vir a você, porque a melhor forma de conhecer alguém é quando ela chega a você, primeiro 

porque claro, ela tem algum interesse, mas segundo... vai trazer a história dela ...quando a 

gente fala desse acolhimento... porque o professor parece que abraça a gente lá, realmente 

é nesse aspecto, você entendeu? “(E3) 

g) Ciência do impacto das tecnologias e necessidade de outras 

práticas com o uso delas: criação de vídeos, podcasts, canal no youtube, e outros 

recursos tecnológicos já são utilizados por alguns professores e os estudantes 

demonstram apreciar essa forma de apreender conhecimento, e ainda acreditam que 

mais professores podem ousar nesse sentido.  

“não ficar só em aula expositiva, eu não rejeito a... a necessidade da aula 

expositiva, só que aplicar determinados meios virtuais também, de você conseguir ir atrás, 

fazer um podcast, fazer vídeo, essas coisas, então dá um jeito da gente ir atrás e acho que 

isso é um fator. Outro fator, aí eu acho que de todo professor, que é a questão dele passar... 

da emoção que ele passa quando tiver explicando os assuntos, dele mostrar que aquele 

assunto é bom, porque se fica uma coisa meio monótona, aí vai muito do tom de voz do 

professor também, se ele age como se o assunto não fosse interessante... mas se ele coloca 

um humor no meio, traz mais pra... o assunto pra mais atual, para... pros dias de hoje, aí 

mostra o quanto que é interessante, o aluno ele vai se sentir incentivado a procurar mais, 

porque o professor também não vai dar conta de todas as informações” (E5) 

 h) Foco no ensino: para os estudantes, o protagonista do ambiente 

universitário é o ensino e sua importância para uma ótima experiência universitária. 

Em segundo lugar, aparece a importância da pesquisa com construção de 

conhecimento e a extensão é pouco evidenciada.  

“não mergulhou. E eu acredito que o objetivo do ensino superior é de você 

mergulhar naquela área, já que hoje ele é mais fragmentado.” (E3) “É, eu acho que o... 

independente do método que o professor utiliza, eu acho que ele deve fazer, é...  incentivar 
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a... a vontade do aluno, em aprender determinado assunto. Independente se é aula expositiva, 

independente se pela internet, independente disso, ele tem que incentivar o... incentivar o 

aluno. É... daí entra naquela questão do professor deixar transparecer emoção na hora de 

falar, acho que esse é o principal.” (E5) 

 

 

4.1.3.2 Vivências futuras - perspectivas 

 

 

 a) Universidade e ensino em um contexto de incertezas, em uma 

sociedade em constante movimento. Favoráveis à preservação da universidade. 

Relevância do ambiente acadêmico para a sociedade:  O espaço físico da 

universidade não pode acabar. Os estudantes valorizam o espaço do campus, pelo 

convívio e as várias possibilidades a serem criadas como experiências acadêmicas, 

bem como para as pessoas e as situações sociais que precisam do conhecimento 

fomentado pelo ensino superior.  

“... a faculdade precisa criar ambientes que possamos pensar. Sejamos vivos 

para pensar e a partir dali criar novos conhecimentos, mas de forma leve, tranquila e aonde 

não exista hierarquia e sim ideias a serem pensadas” (E3) 

 b) Uso de tecnologias como elementos acessórios nos processos 

de ensino e aprendizagem. Consideram os docentes essenciais nos processos, 

desde que acolham os estudantes e os orientem a aprender a fazer. Chamada 

para um tratamento mais humanístico dos docentes: Os docentes mais 

preparados para acolherem os estudantes, para estabelecerem um diálogo horizontal, 

que tenham segurança para a orientação e o aprender a fazer, além do processo 

ensino e aprendizagem são extremamente valorizados, em detrimento inclusive das 

tecnologias.  

“eu acho que é muito mais fácil ter educação quando há um vínculo, um vínculo 

seja afetivo, seja um vínculo, sei lá, de proximidade, o aluno se sentir próximo àquele que 

tenha técnica e consiga fazer o aluno se sentir atraído na matéria e falar assim “poxa”, é o 

que ele mesmo falou, eu não tenho que aprender isso porque eu não vou usar em Direito, 

mas... aprender por aprender, por conhecer, por vontade, sentir vontade de conhecer um 

novo, então o professor que planta a sementinha do novo eu acho que ele é o professor ideal, 

porque quando a gente sempre tem essa sede pelo novo nunca acaba esse ciclo, eu posso 

fazer Mestrado, Pós-doutorado, chegar na livre-docência, que seja, no título... mas se eu 

tenho a sementinha do novo eu nunca vou querer deixar de estudar qualquer coisa, que seja, 
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que me apareça, ou discutir, ou dialogar. Então eu acho que seria esse, o professor que planta 

o novo” (E4) 

c) Ânsia pela interdisciplinaridade e pelas trocas entre cursos e 

saberes: ampliar as possibilidades de unir disciplinas e saberes de cursos diferentes 

para incremento das metodologias, inovação desde o planejamento conjunto entre 

docentes, com a preocupação de não sobrecarregarem os estudantes com a mesmice 

de metodologias e de conteúdos, até as diferentes formas de avaliação 

interdisciplinar, as pesquisas e as formas de extensão;  

“A gente tem a tendência de se fechar cada vez mais uma bolha dentro da 

faculdade e, ao invés de aprender com as pessoas dos outros cursos também, porque eles 

têm uma abordagem diferente do que o que a gente tem nos nossos, a gente acaba se 

fechando e acreditando que o nosso esteja certo.” (E5) 

d) Ensino que esteja articulado com a vida, com o cotidiano e que 

dê conta de resolver os problemas contemporâneos. Relação vertical entre 

docentes e estudantes: Possibilidades de criação de projetos que apresentem a 

sociedade para o ambiente acadêmico e convidem a sociedade para visitar, conhecer 

as universidades. Esta interação e aproximação entre os saberes teóricos e os 

saberes vividos e sensocomunizadamente construídos facilita quanto ao 

conhecimento e busca de resolução dos problemas em conjunto. A relação do 

professor e do estudante com respeito dos diferentes momentos do ensino superior 

de ambos.  

“será que a ... tem cumprido o seu papel de criar um olhar crítico sobre a 

realidade, sobre quem somos nós, sobre tentar entender o que está acontecendo? As 

pesquisas estão cada vez mais sendo deixadas de lado, as aulas... eu também entendo que 

muitos professores que possuem títulos maravilhosos também, chega na aula... sala de aula, 

não conseguem dialogar com o aluno. Para mim, se a função do professor não for dialogar, 

qual a função que ele tem?” (E4) 

 e) Quebra de paradigma – necessidade de docentes em abordagem 

que promova a interação com os jovens e com a sociedade. Os jovens querem 

participar e ser ouvidos: docentes devem reconhecer a riqueza do processo ensino 

aprendizagem, através da participação dos estudantes e com a sociedade.  

“...o momento que você, é... cria, ou melhor, diminui a distância em que há 

entre a pessoa que te ouve e você que tá dialogando, já é um início, é um passo, então tem 

professor que aproxima do aluno, do diálogo, do que ele tá falando, já conquistou o aluno, 

porque cativa. Então assim, o assunto pode ser de álgebra, mas no momento que você pega 
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e consegue fazer aquilo que parece ser tão difícil atrativo, acho que começou a conquistar 

uma segurança para o aluno tentar conhecer o novo.” (E4) 

 f) Interação pessoal, olhares para as necessidades estudantis, 

afetividade e aspectos emocionais. Preparação dos estudantes quando chegam 

(integração) na universidade e quando saem (mercado trabalho): docentes 

podem ser preparados para uma melhor interação, e de forma natural, com os 

estudantes. Pode também ser criado, nas universidades, um espaço de acolhimento 

e integração aos estudantes, ao longo de todo o curso, bem como um espaço de 

preparação para o mercado de trabalho.   

“eu acho que é muito mais fácil ter educação quando há um vínculo, um vínculo 

seja afetivo, seja um vínculo, sei lá, de proximidade, o aluno se sentir próximo àquele que 

tenha técnica e consiga fazer o aluno se sentir atraído na matéria e falar assim “poxa”, é o 

que ele mesmo falou, eu não tenho que aprender isso porque eu não vou usar em Direito, 

mas... aprender por aprender, por conhecer, por vontade, sentir vontade de conhecer um 

novo, então o professor que planta a sementinha do novo eu acho que ele é o professor ideal, 

porque quando a gente sempre tem essa sede pelo novo nunca acaba esse ciclo, eu posso 

fazer Mestrado, Pós-doutorado, chegar na livre-docência, que seja, no título... mas se eu 

tenho a sementinha do novo eu nunca vou querer deixar de estudar qualquer coisa, que seja, 

que me apareça, ou discutir, ou dialogar. Então eu acho que seria esse, o professor que planta 

o novo” (E4) 

g) Uso de tecnologias. Docente é imprescindível, assim como o 

campus, a troca, o diálogo, a convivência com professores e colegas: a profissão 

professor deve ser elevada, valorizada, reconhecida entre colegas, nos espaços 

universitários, divulgada para a sociedade como participante imprescindível das trocas 

e diálogos de cidadania, como agente do desenvolvimento como liberdade; sem 

desconsiderar o uso das tecnologias.  

“Aulas de vídeo, tenta propor uma dinâmica, tenta envolver a turma. Uma coisa 

que eu percebi que foi mais interessante é tentar fazer grupos mistos... e ser mais dinâmico 

também, aplicar o conhecimento, mas de uma forma não só... mais sensorial, eu acredito. Por 

exemplo... usando o indivíduo como um todo.” (E3) 

h) Desenvolvimento de ações para maximizar a pesquisa e a 

extensão. A comunidade é relevante. Diálogo com a sociedade: devem ser 

criadas diretrizes ou projetos para o diálogo com a sociedade através das pesquisas, 

com temas que envolvam problemas concretos e relevantes da comunidade.  

“eu acho que deveria ser: comunidade, estar ali. Então assim, eu propus uma 

vez para ter uma feirinha, alimentos orgânicos, para todo que tiverem interesse em comprar 
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alimentos orgânicos, ir ali. Por que não um projeto de capoeira acontecendo ali com alguém 

que faça essa oficina e a prefeitura patrocine um ônibus pra sair do Aeroporto e ir até lá? 

Conhecer... “Bobo isso da capoeira, mas...” O sentido é das pessoas de Franca irem até a 

faculdade se integrar ali, você entendeu? E você passa, já vê um professor e “ah, vamos 

conversar”, aí você encontra uma pessoa que trabalha no MST, por exemplo, que tem uma 

vivência com o solo e assim... independente de ideologias, mas tá ali no campo, ou a pessoa 

de outra faculdade, que passa por ali e troca o que ele sabe com o outro, você entende? A 

intersecção das áreas ali, que estejam juntas e a faculdade não seja só uma fábrica de 

informação” (E4) 

 

 

4.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO 

 

 

O objetivo da Análise do Conteúdo é, para Bardin (1977), um conjunto 

de técnicas de análise das falas de participantes da entrevista, visando obter 

indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção e/ou recepção dos dados coletados. 

A autora explica que são três as etapas da análise de conteúdo: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  

Nesse sentido, para a análise de conteúdo, a pesquisadora reuniu os 

áudios das gravações das entrevistas, providenciou as transcrições; com vistas ao 

preparo formal dos textos, imprimiu, organizou e realizou várias leituras das 

entrevistas transcritas, aqui consideradas como o corpus de análise, para depois 

seguir com as outras etapas da análise. 

Bardin (1977) enfatiza que observações, realizadas por pesquisadores, 

enriquecem a análise dos dados, e expressam com fidedignidade outros cenários de 

comunicação.  

A pesquisadora, orientada pelas teorias de análise de conteúdo de 

Bardin (1977), recortou o texto do material coletado das entrevistas e separou em 

quadros resumidos das falas dos participantes por unidades de registro:  quadro 

resumido das falas dos gestores, dos professores e dos estudantes. 

Em seguida, considerando a multiplicidade, a pluralidade, a 

complexidade, a correlatividade e a interconectividade dos dados coletados, a 



105 
 

categorização principal, foi elaborada em dois aspectos, considerando as vivências 

atuais e as perspectivas futuras dos participantes. 

A partir dessa categorização principal, os quadros das falas foram lidos 

inúmeras vezes, para dar origem a temas relevantes como categorias finais, que 

possibilitam inferências.  

A terceira e última etapa da análise de conteúdo é orientada, por Bardin 

(1977), para tratamento dos resultados, das inferências e das intepretações dos 

dados.  

A análise por categorias, conforme Bardin (1977), é a melhor escolha 

para dados qualitativos que exprimam valores, opiniões, atitudes e crenças. Nesse 

sentido, a pesquisadora obteve impressões à medida que lia, relia e memorizava o 

momento das entrevistas, considerando suas impressões quanto ao não dito expresso 

em gestos pelos participantes. Debruçar-se sobre os dados permite elaborar 

hipóteses, para o momento da análise e da hermenêutica dos dados.  

Ao considerar os professores do ensino superior como os protagonistas 

desta pesquisa, sem desconsiderar a contribuição valiosa dos gestores e dos 

estudantes como participantes das entrevistas, por terem confiado à pesquisadora 

relatos de suas vivências particulares e de extrema profundidade no contexto 

universitário; permitiu-se destacar duas categorias, para análise dos dados, bem como 

articulá-los, principalmente, com as teorias apresentadas nos capítulos anteriores. 

Em cada categoria, estão destacados temas resultantes da triangulação 

das vozes dos professores, dos estudantes e dos gestores, de forma a apoiarem a 

análise dos dados do presente em “vivências atuais”, bem como análise dos dados 

com expectativas de um futuro próximo em “vivências futuras - perspectivas”.  

Assim, mediante as teorias e/ou os estudos de Nóvoa (2009), Delors 

(2012), Nussbaum (2015), Sen (2010), Buarque (2014) e Hartman (2015), em vistas 

de cumprir o objetivo geral dessa pesquisa, infere-se:  

 

 

4.2.1 Categoria:  Competências e Disposições do Professor do Ensino Superior 
                   Vivências Atuais 

 

 

A coleta dos dados, junto aos participantes do contexto do ensino 

superior, observada pela pesquisadora, resultou em quase um desabafo para os 
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estudantes, um momento de reflexão e um horizonte de possibilidades para os 

professores, bem como uma forma direta de contribuição para os gestores. 

A partir das várias leituras de todo material transcrito, relacionado às 

vivências atuais dos entrevistados, do que fora compreendido na triangulação dos 

dados e considerando o foco da pesquisa direcionado às competências e às 

disposições do professor do ensino superior, a pesquisadora analisa, relaciona várias 

inferências teóricas, com as devidas falas correspondentes. 

A análise do conteúdo desta primeira categoria está engendrada com as 

teorias anteriormente citadas, porém principalmente relacionada à perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade de Sen, de um modelo de universidade que unifica 

os modelos propostos por Buarque, da educação pelas humanidades e pelas artes de 

Nussbaum e, finalmente, com vistas à profissão professor e propostas do fazer 

docente, a partir de Nóvoa.  

 

Competências e Disposições atuais: 

a. O professor do ensino superior está inserido em um contexto de 

incertezas, onde a permanência de sua forma de atuar até então valorizada, está 

sendo colocada à prova, devido à universidade ensimesmada, ser obrigada a olhar 

todo o contexto interno, face a uma sociedade em constante movimento. 

 Nesse sentido, faz lembrar Bauman (2011), que traz uma reflexão 

filosófica sobre a sociedade líquida, que não conserva sua forma por muito tempo e 

está sempre em mudança. 

 

b. Títulos não preparam para a prática: gestores citam conhecerem 

profissionais com o mais alto nível de titulação, porém sem garantia de 

reconhecimento como professor de destaque, bem como sem preparo, para lidar com 

o ensino superior. Os próprios professores reconhecem colegas “sem dom”, para 

ministrar aulas. Este aspecto do ensino superior apresenta a necessidade da 

diversidade de conhecimentos construídos ao longo da docência, para ampliar o fazer, 

e o saber fazer.  

Nóvoa (2009) preconiza o aprendizado da docência como sendo ao 

longo da vida, com atenção aos primeiros anos de exercício profissional, com 

valorização ao professor reflexivo, que se forme baseado na investigação, nas 

culturas colaborativas, do trabalho em equipe, do acompanhamento, da supervisão e 
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da avaliação dos professores. Desta forma, a titulação não define ou se torna 

suficiente para a sua prática;  

 

c.Professores mantêm o modelo medieval das salas de aulas nos dias 

atuais, persistindo na abordagem tradicional, no modelo em que o professor fala e 

os alunos permanecem sentados, produzindo suas anotações da fala do mestre. O 

ambiente proposto é comparado ao do ensino médio, visto pelo estudante como um 

lugar, onde professores têm muito conhecimento e o aluno não é nada; também 

alguns estudantes aparentam gostar dessa hierarquia do saber. Fica evidente a 

necessidade de permanência dos estudos dos clássicos no ensino superior, no 

entanto, a preocupação aparente é quanto à metodologia utilizada em torno dos 

clássicos para maior entendimento e valorização dessa leitura. 

Para Nussbaum (2015, p. 51) as pessoas que levam uma vida superficial 

se tratam muitas vezes de maneira desrespeitosa.  

 

d. Docência que ainda visa ao tecnicismo, o docente também se 

mostra como detentor do saber e prioriza aprendizagem de teorias em detrimento de 

práticas e saberes articulados à vida real. Assim, há um convite a este professor no 

ambiente universitário, para mudar o padrão de seus pensamentos e de sua inércia 

pedagógica, no sentido de deixar apenas de passar seus conhecimentos e cumprir 

suas obrigações.  

Pourtois (1999) em sua teoria pós-moderna traz o totalitarismo que cede 

lugar à complexidade, criação e mediação. 

 

e. Professores com egos inflados em sua própria produção científica 

e em suas práticas metodológicas. Alguns professores, contrários à relação, conexão 

e troca mencionadas, por Delors (2012), citam colegas por se considerarem em um 

verdadeiro pedestal acima de todos, apenas interessados no cumprimento de “dar 

aula” e “defender sua tese”.  Há um aparente incentivo por parte dos docentes aos 

estudantes quanto à pesquisa, a favor de si mesmos. A prática docente prioriza a 

transmissão do conhecimento e a pesquisa exigida, porém ensimesmados em temas 

e produção do saber por interesses próprios, por simples intenção de destaque em 

detrimento da relação entre aquele que auxilia, supre demandas de dificuldades dos 

discentes e os próprios alunos que sinalizam suas necessidades no processo ensino-
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aprendizagem;   

 

f. Foco no ensino, na pesquisa, e na extensão, o que justifica a 

existência do ensino superior, traz reflexões dos gestores que incitam professores a 

estimularem a pesquisa, junto aos estudantes, para que se expanda uma rede 

pesquisadora de qualidade, bem como da extensão da produção de conhecimento 

dentro das universidades para fora dela. Isto é pensar e agir para o desenvolvimento 

contínuo pela oportunidade de descoberta ininterrupta das necessidades dos 

contextos envolvidos entre si. Professores reconhecem a limitação do ensino como 

não suficiente para o desenvolvimento. Assim, a pesquisa e a extensão podem 

complementar o crescimento dos atores que dialogam e se apoiam para o 

conhecimento de outras realidades.  

Para Nóvoa e Amante (2015), a universidade nunca reconheceu a 

necessidade da pedagogia, apenas forma investigadores, mas não forma professores. 

O pensamento confirma a assunção da pesquisa, porém em detrimento do próprio 

ensino, da extensão e até mesmo da figura do professor; 

 

g. Necessidade de articular práticas às teorias: A reprodução da 

mesmice mostra a necessidade do processo reflexivo docente, para verificação de 

quando e como articular as práticas às teorias, para um incremento do processo 

ensino-aprendizagem. Evidente um esforço quanto ao desapego de abordagens 

tradicionais inadequadas aos dias atuais, e no processo ensino-aprendizagem os 

professores são cobrados desde o início e com ênfase pelos estudantes de como 

aplicar as teorias. 

Hartman (2015) apresenta a teoria de Schon (1983), quanto ao processo 

de ensino e aprendizagem reflexivo, antes, durante e depois da aula, que inclui a 

reflexão sobre a ação e a reflexão na ação.  

 

[...] reflexão sobre a ação significa que você e seus alunos pensam a respeito 
e consideram com cuidado quais ações poderiam ser executadas antes de 
se envolver com uma tarefa [...], além de examinar sistematicamente as 
ações que já foram executadas (por exemplo, como uma aula foi ministrada 
no caso dos professores; como uma tarefa foi avaliada no caso dos alunos. 
A reflexão na ação significa que você e seus alunos pensam a respeito e 
examinam com cuidado aquilo que estão fazendo em tempo real – o que às 
vezes é chamado de “pensar na hora (HARTMAN, 2015, p. 28). 
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h. Docentes e a Ciência do impacto das tecnologias apresenta a 

necessidade de outras práticas com o uso delas.  

Como reflete Demo (2008, p.105), as tecnologias vieram para ficar.  

Preparar-se para saber aproveitá-las como estratégia de produção de 

conhecimento e fomento à aprendizagem em pleno momento de transformação, afeta 

o posicionamento epistemológico do professor.  

 

i. O professor e a Ciência para o mercado de trabalho:  o professor 

do ensino superior também planeja atividades relacionadas aos estágios, para 

preparar seus estudantes para o mercado de trabalho, à prática efetiva da profissão 

após o término da graduação. Algumas universidades já pensam nas parcerias com 

as empresas nos primeiros anos da graduação, e se preocupam em levar essas 

empresas para dentro do ambiente universitário. Nesse sentido, os professores são 

orientados para que, em conjunto com os alunos comecem a fazer pesquisas de novas 

técnicas para melhoria da empresa-parceira. A universidade e o professor fazem da 

empresa-parceira um laboratório da “vida-real”, como recomenda a teoria de Delors 

et al (2012): aprender a conhecer, para o despertar da vontade de conhecer das 

pessoas, conciliando os conhecimentos culturais dos estudantes adquiridos antes do 

espaço universitário; aprender a fazer, que diz respeito não apenas aos 

conhecimentos técnicos, voltados para desempenho de alguma tarefa, mas também 

para que as pessoas possam aprender soluções criativas e não mecânicas, para 

diversas situações cotidianas, para o mundo do trabalho; aprender a viver juntos, 

que está relacionado ao desenvolvimento da compreensão do outro e a percepção 

das interdependências, respeitando as diversidades e pluralismos; como também 

aprender a ser com uma proposta de desenvolver a autonomia de cada pessoa, do 

discernimento e da responsabilidade pessoal, favorecendo que cada ser humano 

desenvolva suas potencialidades. 

  

j. Formação continuada dos professores do ensino superior: tem 

sido assistemática, com cursos, workshops, reuniões sobre assuntos correlatos à 

docência, mas sem muita efetividade. Professores sem formação em licenciatura 

reclamam as inúmeras dificuldades para o aprender a fazer docência. Alguns buscam 

conhecimentos complementares com colegas docentes, repetindo o que parece “dar 

certo”, outros docentes buscam eles mesmos a atualização para sua formação em 
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cursos externos e há os que esperam as reciclagens propostas semestral ou 

anualmente pelas instituições, que proporcionam o desenvolvimento dos docentes 

através de palestras anuais ou semestrais e nomeiam como formação continuada., 

Vale ressaltar que mesmo professores com formação em licenciatura, urgem 

atualizações sempre que necessário. 

Nesse sentido, Nóvoa afirma que:  

 

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional 
dos professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se 
de um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se 
estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno 
de conteúdos acadêmicos (1991, p. 144). 

 

k. Professores estão sendo capacitados para o uso específico das 

metodologias ativas. A metodologia ativa protagoniza a busca de metodologias 

inovadoras, foram mencionadas como modelo de inovação por vários gestores. 

Alguns professores se sentem estimulados com essa metodologia, que permite os 

estudantes serem os protagonistas do processo ensino-aprendizagem.  

Os princípios essenciais para a aplicação das metodologias ativas são 

 

o protagonismo do aluno com centralidade no ser humano e nos sistemas 
de atividade vinculados à prática educativa; a colaboração com a produção 
colaborativa de conhecimentos, com enfoque tanto no processo quanto no 
produto da aprendizagem e ação-reflexão com articulação interdisciplinar 
entre teoria e prática pela interação do aprendiz com o mundo, formado por 
pessoas, conteúdos e ferramentas. (CAVALVANTI; FILATRO, 2018, p. 58). 

 

l. A Docência por paixão: ao contrário do que Nóvoa preconiza, além 

da docência como profissão, os professores sentem-se atraídos por essa escolha 

profissional, também pela paixão, pela satisfação sem desvalorização, pois há 

evidente intenção de promoção do desenvolvimento dos estudantes com foco em 

suas vulnerabilidades.  

Muitos discursos dos professores estão voltados para as 

responsabilidades quanto aos objetivos educacionais citados por Libâneo: 

 

a) colocar a educação no conjunto de lutas pela democratização da 
sociedade;  
b) oferecer, sem nenhum tipo de discriminação cultural, racial ou política, uma 
preparação cultural e científica, a partir do ensino das matérias;  
c) assegurar aos estudantes o desenvolvimento máximo de suas 
potencialidades;  
d) formar nos estudantes a capacidade crítica e criativa em relação às 
matérias de ensino e sua aplicação;  
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e) formar convicções para a vida futura;  
f) institucionalizar os processos de participação envolvendo todas as partes 
formadoras da realidade escolar (LIBÂNEO, 2008, p. 124). 
 
 

m. Professores mudam planejamento inicial para desenvolver a 

deficiência dos estudantes em leitura, escrita, interpretação e Word. Percepções 

dos gestores, dos professores e dos próprios estudantes afirmam que mesmo com a 

seleção ou filtro pelos vestibulares, alunos do ensino médio chegam à graduação com 

dificuldades básicas de aprendizagem. Os estudantes da contemporaneidade estão 

sendo formados pelas vias digitais em contato com textos curtos, com uma profusão 

de imagens, com vídeos, com o mínimo de prática de escrita e reproduzem 

acriticamente por pouca leitura em profundidade. Um universo de aparentemente 

“focados” em que algumas pessoas se tornam com pouca concentração e desatentas 

ao seu entorno. Apesar da experiência digital, ambientes como o Word do pacote 

Office da empresa Microsoft, diretamente utilizado para artigos e textos científicos, 

são de pouco conhecimento e uso dos estudantes. 

A flexibilidade quanto à adaptação, elaboração, criação das 

metodologias e práticas de ensino pelo docente, conforme a necessidade da situação 

e novas propostas aparece no esclarecimento de Masetto (2015, p.103): “Técnicas 

são instrumentos e como tais podem ser criadas por aqueles que vão usá-las”.  

 

n. Desafios socioemocionais dos estudantes em crescimento: 

Desafio dos docentes que enfrentam problemas sérios de doenças dos discentes no 

cotidiano: alunos com depressão, com problemas familiares e profissionais são 

mencionados como preocupação dos gestores, dos professores, enquanto os 

estudantes clamam por maior acolhimento no ambiente universitário; 

Estas disposições preconizam o pensamento de Nussbaum (2015), que 

esclarece não ser contra a ciência de qualidade e a educação técnica, apenas há uma 

preocupação com a assunção de outras competências, para “a criação de uma cultura 

mundial generosa”;  

 

o. Necessidade do tratamento humano no ensino superior, o maior 

vínculo está na relação professor-estudantes. De um lado, o professor evidencia o 

relacionamento com os estudantes como parte fundamental do exercício da docência. 

Para alguns professores do ensino superior, conversar com os estudantes pode fazê-

los entender os problemas da pessoa, refletidos em sala de aula, como briga dos pais, 
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alguma fobia, tentativa de suicídio. Por outro lado, existe a preocupação dos gestores 

em sensibilizar os professores, quanto aos estudantes como seres humanos com 

dificuldades particulares, que exigem entendimento do contexto vivido, bem como não 

tratar o discente como um número, nem tão pouco com preconceitos. Assim, algumas 

universidades oferecem um centro de apoio psicológico ao estudante.  

Para que os professores se apropriem dos processos de mudança, 

Nóvoa (1999) apresenta a importância da identidade do professor como força vital e 

descoberta de sentido social do seu trabalho, construída no ambiente escolar, em que 

se valoriza o seu papel de mediador cultural e organizador de situações educativas, 

com possibilidades reais de intervenção e transformação; 

 

p. O docente e a ciência para a cidadania, com liberdade para os 

diálogos e o convívio: como nas falas dos gestores, a universidade vai além de um 

conteúdo em sala de aula, e neste contexto, estão os professores que promovem ou 

apoiam a vivência cultural, participação em seminários, debates, além da produção 

de conhecimento cidadã.  Nussbaum (2015, p.65) comenta a respeito do envolvimento 

prático de todos na educação, diante dos problemas da vida real. A autora menciona 

as técnicas de cidadania, quando se ocupa de projetos comuns e resolvendo-os com 

um espírito respeitoso, porém crítico. 

 

4.2.2 Categoria 2: Competências e disposições do Professor do Ensino Superior:  

Vivências Futuras – perspectivas 

 

 

A análise dos dados colhidos pela pesquisadora, remete à reflexão do 

quanto os professores do ensino superior pensam, buscam inovações e trocas sobre 

a própria prática. São profissionais com enorme responsabilidade, que escolhem um 

caminho profissional com enormes desafios, porém gostam também de serem 

ouvidos.  

A partir das várias leituras de todo material transcrito, relacionado às 

perspectivas das vivências futuras dos entrevistados e considerando o foco da 

pesquisa direcionado às disposições do professor do ensino superior, a pesquisadora 

analisa e infere: 

 



113 
 

Competências e Disposições Futuras – perspectivas 

a. Docência permanecer atenta aos desafios do contexto de 

incertezas, em uma sociedade em constante movimento: foi mencionada a 

necessidade de elevar o ensino a um patamar voltado para as humanidades, para o 

raciocínio crítico e para flexibilidade nas relações, não mais priorizando o tecnicismo;  

 Como humanidades, para Nussbaum (2015), entende-se por busca do 

raciocínio crítico, das ideias ousadas, da compreensão empática das diferentes 

experiências humanas e da compreensão das complexidades do mundo em que 

vivemos; 

 

b. Docentes inseridos em um contexto que favorece a preservação 

da universidade. Relevância do ambiente acadêmico para a sociedade:  O 

espaço físico da universidade não pode acabar. Os estudantes valorizam o espaço do 

campus, pelo convívio e as várias possibilidades a serem criadas como experiências 

acadêmicas, bem como para as pessoas e as situações sociais que precisam do 

conhecimento fomentado pelo ensino superior. Sabe-se que este espaço está em 

plena transformação, como evidencia Buarque (apud Nóvoa): 

 

As universidades têm conhecido transformações profundas nos últimos anos: 
na organização da vida académica, do campus e dos edifícios; na revolução, 
na convergência das disciplinas, na ciência e na arte; na relação entre 
conhecimento e pesquisa, cultura e criação; na ligação entre a universidade 
e a sociedade […]. E estamos ainda no início, como diz Cristovam Buarque: 
“No futuro, a universidade pouco terá a ver com aquela que hoje conhecemos. 
Ela mudará mais nos próximos trinta anos do que nos últimos trezentos” 
(BUARQUE apud NOVOA, 2015, p.3) 

 

c. Professores com propostas de Metodologias inovadoras, 

Flexibilidade, para observar necessidades dos estudantes, conteúdo e tempo: 

possibilita um melhor engajamento e interação com o estudante. Podem continuar as 

metodologias ativas, dando lugar a outras inovações, para além do modelo tradicional. 

Técnicas grupais para o exercício da cidadania que visam à melhoria na percepção 

do outro, e na aprendizagem de conteúdos necessários que podem contribuir para 

atender às demandas relacionais internas e como preparação para atender às 

demandas sociais. 

Ao refletir sobre a prática de ensino através de métodos, Masetto (2015) 

explica que é necessário que o docente conheça as várias técnicas ou estratégias 

disponíveis, como usá-las, para alcançar diferentes objetivos de ensino-
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aprendizagem. 

 

d. Uso de tecnologias como elementos acessórios nos processos de 

ensino e aprendizagem, bem como Docentes saberem preparar estudantes que têm 

a tecnologia como elemento natural e popularizado em sua vida e que são 

multiletrados, para resolver os problemas, ou seja, que usam as tecnologias, 

espontaneamente, para atender às demandas sociais: o uso das tecnologias tende a 

ser expandido cada vez mais, porém cabe orientações de como os estudantes e os 

professores podem utilizá-las, em benefício da aprendizagem no ensino superior com 

vistas a atender às necessidades sociais. Nos relatos, estudantes e docentes invertem 

desafios, o que exige cooperação e humildade para reconhecer as dificuldades, e esta 

capacidade de desconstrução e reconstrução do conhecimento frente aos desafios do 

ensino superior, cabe ao professor, como aconselha Demo: 

 

Cabe ao educador promover o lado grandioso da habilidade de interpretação 
[...] à medida que exercita no aluno a capacidade de desconstrução e 
reconstrução de conhecimento com base na autoridade do argumento (2008, 
p. 67). 

 

e. Professores que pratiquem a interdisciplinaridade, com trocas 

entre todos, entre cursos e saberes: Ampliar as possibilidades de unir disciplinas e 

saberes de cursos diferentes, para incremento das metodologias, inovação desde o 

planejamento conjunto entre docentes, uma proposta sistêmica que não privilegia 

nenhuma corrente do ensino-aprendizagem em detrimento de outras, no entanto, 

mostra a constante busca de troca de experiências docentes para melhoria continuada 

em todos os aspectos. 

Nóvoa (1991) destaca a formação que transforma através da reflexão 

crítica para renovação contínua de uma identidade pessoal e profissional e não 

por cursos acumulados em um currículo sem aplicação, participação e 

envolvimento, e faz considerações a esse respeito: 

 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 
emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de 
trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e 
de afirmação de valores próprios da profissão docente (NÓVOA, 1991, p. 13). 

 

f. Quebra de paradigma – reversão de formação em abordagem 

tradicional, para abordagem que promova a interação com os jovens e com a 
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sociedade:  Docência que saiba articular, intermediar o tecnicismo, culturas, a 

humanidade e os aspectos sociais e éticos, permeada pelas tecnologias e 

inovações. Docência criativa, fundada em técnicas e estratégias contemporâneas. 

Entendimento pelos professores e apreensão do docente como bússolas de formas 

diferentes para a diversidade dos estudantes, para a construção de novos saberes. 

Para que os professores se apropriem dos processos de mudança, 

Nóvoa (1999) apresenta a importância da identidade do professor como força vital e 

descoberta de sentido social do seu trabalho, construída no ambiente escolar, em que 

se valoriza o seu papel de mediador cultural e organizador de situações educativas, 

com possibilidades reais de intervenção e transformação.   

 

  g. Docente com disposição à interação pessoal. Chamado para 

um tratamento mais humanístico dos docentes olhares para as necessidades 

estudantis, afetividade e aspectos emocionais: a humanização, o acolhimento, a 

valorização do estudante como pessoa e não só como cliente, como exercício de 

desenvolvimento pela cidadania e pela liberdade.  

Nussbaum (2015) recomenda as disposições ligadas às humanidades e 

às artes, para desenvolver o pensar de forma crítica, para a capacidade de ultrapassar 

os compromissos locais e abordar as questões mundiais como “um cidadão do 

mundo”; e para a capacidade de imaginar, com simpatia, empatia, a situação difícil 

em que o outro se encontra realmente. 

 

h. Necessidade de formação didático-pedagógica para bacharéis e 

tecnólogos em âmbito inicial e continuado. Neste caso, também para 

licenciados. Uma formação continuada ininterrupta: a ininterrupção diz respeito a 

ampliar momentos e ambientes de formação em uma frequência muito maior do que 

semestral ou anual; formações inovadoras dos docentes com visibilidade para a 

interdisciplinaridade somada ao disciplinar com formas diferentes de articulações no 

ensino-aprendizagem; para preparar o docente para tornar-se um questionador que 

saiba intermediar, orientar, monitorar, facilitar, coordenar as descobertas do 

conhecimento por parte dos estudantes. Importante a interação, o diálogo entre os 

docentes e entre cursos, para enriquecimento dos resultados didático-pedagógicos do 

ensino superior; bem como ao aprendizado em conjunto com outros professores e 

aplicabilidade de novas metodologias. 
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Nóvoa (1991) argumenta que a transformação não se constrói por 

quantidade e acúmulo de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através 

de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Defende que formar, de certa forma 

autoritário, é diferente de formar-se, que necessita da participação/envolvimento de 

quem está sendo formado; 

 

i. Equilíbrio entre a autoria docente e o protagonismo estudantil: 

os docentes buscam se preparar, para lidar com o posicionamento que envolve ser 

docente em autoria e autoridade e com os estudantes em todas as situações que se 

elevam acima de todos em suas exigências e exagero de autovalorização. Pode-se 

afirmar que autoria é fundamento docente e discente, por ser referência crucial da 

aprendizagem do professor e do aluno. “Professor que não é autor, não tem aula para 

dar. Só pode reproduzir. Aluno que não é autor continua copiando, ainda não está 

aprendendo [...] Autoria é a epistemologia da autonomia” (DEMO, 2008. p.70).  

 

Autoria significa [...] a oportunidade de sujeito reflexivo e que permite 
apresentar-se como produtor de ideias criativas, com base na autoridade do 
argumento. Mas há um sentido mais abrangente em jogo, não menos prático: 
exercitar a cidadania que sabe pensar, tendo em vista mudar a sociedade 
(DEMO, 2008, p.69) 
 
 

j. Espaços inovadores, interativos e interdisciplinares, para 

construção do saber específico entre professores, com estudantes e com a sociedade: 

foi comentada a criação de espaços-laboratórios temáticos, tecnológicos ou não, para 

real construção do saber, bem como atrair interações sociais diversas, o que 

naturalmente reacende a valorização do ensino superior e das universidades. 

Professores imaginam uma sala tecnológica, com hologramas, 

temáticas, com convite claro e específico às disciplinas, como por exemplo “aqui é a 

sala de Linguística” (P3). Ao comentar este espaço imaginado, o professor reage 

positivamente a essa possibilidade. E como complemento a esta proposta, alunos 

imaginam lugares para se criar novos conhecimentos, sem hierarquia, com 

possibilidade de se pensar ideias em conjunto; 

 

k. Desenvolvimento de ações para maximizar a pesquisa e a 

extensão. A comunidade é relevante. Diálogo com a sociedade: devem ser criadas 

diretrizes ou projetos para o diálogo com a sociedade através das pesquisas, com 
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temas que envolvam problemas concretos e relevantes da comunidade. O tempo todo 

articular propostas à sociedade para descoberta de necessidades sociais e realizar 

convites para que a sociedade conheça as universidades para propor caminhos para 

facilitar os desenvolvimentos. Universidade e sociedade se apoiando mutuamente, 

para um efetivo desenvolvimento coletivo; 

Sendo assim, na formação didático-pedagógica do docente universitário, 

proposta por Delors (2012), exige considerar quatro funções essenciais do ensino 

superior:        

-    preparar para a pesquisa e para o ensino; 

- fornecer formação altamente especializada e adaptada às 

necessidades da vida econômica e social; 

-  estar aberto a todos, para responder aos múltiplos aspectos da 

chamada educação permanente, em sentido lato; 

-    cooperar no plano internacional. 

Quando o assunto é o tripé do ensino superior, a pesquisa e o ensino 

estão à frente da extensão, observa Jenize  (apud ROMAGUERA; PIMENTA, 2015, 

p.1 ) que:  

a extensão universitária é parte orgânica do currículo na formação de 
educadores e profissionais, pois a partir de sua dinâmica social se dá a 
produção das relações interdisciplinares entre as práticas de ensino e 
pesquisa, caracterizando-se como o elo de integração do pensar e fazer, da 
relação teoria-prática na produção do conhecimento. 

 

l. Ênfase em atividades de laboratórios e projetos: o aluno como parte 

integrante de propostas de ensino-aprendizagem, pode ficar mais perto da realidade 

como um laboratório social no ambiente universitário, privilegia a sensação de 

pertencimento e envolvimento. Há evidentes tentativas de mudanças metodológicas 

realizadas por docentes.  

Para Hartman (2015), os professores reflexivos relacionam o pensar e o 

fazer, e buscam estabelecer conexões que conduzam às aplicações cotidianas. Dessa 

forma, a competência reflexão-ação-reflexão no contexto universitário pode facilmente 

ser ampliada para reflexão-ação-conexão-reflexão. Com este ponto de vista da 

pesquisadora, outras disposições podem ser valorizadas em perspectivas distintas. 

 

m. O professor pode ampliar sua área de atuação, no Ensino a 

distância: sugestão como modalidade para a segunda graduação ou para alguns 

cursos em nível de pós-graduação. O ensino à distância valorizado para atender às 
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demandas em lugares onde o ensino presencial não acontece. Pode também servir 

de complemento ao ensino presencial, para cursos de segunda graduação e também 

no nível de pós graduação. Neste sentido, os professores esclarecem que o ensino a 

distância necessita de maturidade para assumir responsabilidades de forma 

autônoma. Neste aspecto a tecnologia a serviço do ensino à distância, visa também 

interação com os estudantes via Hangout ou Skype, por exemplo para solucionar 

situações específicas que exijam orientações à distância, usando o recurso visual; 

 

n. Formação das diversas comunidades universitárias, para 

concentração, motivação e engajamento, interno e para o mercado de trabalho: 

professores que promovem grupos para aprendizado conjuntos de vários contextos, 

de várias formas, para fortalecimento e entendimento da interdependência que pode 

construir pontes do ser, conhecer, fazer, fazer junto. Além disso, para o mercado de 

trabalho, a pesquisadora evidencia a necessidade da preparação efetiva de todos os 

estudantes no último ano de cada graduação, bem como uma integração mais 

aprofundada dos discentes à cultura do ensino superior, considerando a identidade 

de cada instituição; 

Cavalcanti e Filatro, ao explicarem as metodologias inov-ativas, 

mencionam o contexto do trabalho:  

 

competências relevantes no século XXI sob a perspectiva  da pedagogia, 
geralmente vinculada à educação tradicional de crianças e adolescentes; da 
andragogia, direcionada à educação de adultos particularmente inseridos no 
contexto do trabalho; e por fim, da heutagogia, que surge como resposta às 
demandas da era digital, com informações abundantes disponíveis com mais 
autonomia de aprendizagem (2018, p.19).  
 

 

Ao reunir os dados entrelaçados com as teorias destacadas, a 

pesquisadora considera ser essencial mencionar a percepção de que os professores 

do ensino superior, precisam se preocupar com o conhecimento, com as 

metodologias, no entanto, as exigências que envolvem o contexto universitário 

atualmente, gera a sensação de se tratar de um canal de televisão, onde os 

“apresentadores dos programas”, vulgo docentes do ensino superior, tem como 

obrigação garantir o aprendizado dos discentes e manterem a audiência de suas 

aulas, com interesse inquestionável dos estudantes, “plateia” cada vez mais exigente, 

com comportamento tradicional e passivo de receptador do conteúdo transmitido.  

Ao que parece, poucos estudantes se interessam por investigar, 
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descobrir, relacionar e construir conhecimento. Muito menos que seja em conjunto. 

Há um desinteresse generalizado.  

Um grande desafio para os professores do ensino superior é lidar com a 

demanda de imediatismo dos estudantes, estão sem concentração em diversas 

situações. 

Quanto mais os professores conversarem entre si sobre a diversidade 

dos desafios que enfrentam, sobre suas experiências com vistas às possíveis 

soluções, melhor preparados poderão estar para experienciarem esse momento de 

incertezas e de transformação do ensino superior no país.  

Como fora mencionado por um dos gestores, não é mais possível a 

formação dos estudantes apenas tecnicamente. Existe um crescente reconhecimento 

da valorização das questões humanas no contexto acadêmico e como projeto 

didático-pedagógico.  Criatividade, flexibilidade e outras capacidades que envolvam 

uma educação para as humanidades, para a cidadania e ética, do disciplinar ao 

interdisciplinar, uma construção cotidiana de novas práticas, refletidas individualmente 

ou com apoio de pares ou outro profissional, permeiam todo o ensino, o que possibilita 

pensar novas formações, novas competências e novas disposições do professor do 

ensino superior.  
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5ORBIS NEXUM11 - REDE DE AUTODESENVOLVIMENTO 

PARTICIPATIVA: FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO 

SUPERIOR 

 

O horizonte não existe para nos trazer de 
volta à origem, mas para nos permitir 

medir toda a distância que temos a 
percorrer. O homo viator constrói uma 

casa apenas para o tempo necessário, 
pois é caminhando que ele se encontra e 

descobre o sentido da sua ação.  
 

Pierre Furter  
    

Este capítulo tem como objetivo considerar as teorias e a análise dos 

dados, a respeito das vivências de docentes do ensino superior, atuais e com 

perspectivas futuras, para propor novos horizontes, para a Formação Ininterrupta e 

Interdisciplinar do Professor das IES, com foco em competências, disposições e 

capacidades relacionadas à cidadania, humanidades, artes e inovação. 

O professor do ensino superior, além de saber produzir conhecimento, 

saber fazer pesquisa e olhar para formas de extensão, precisa também olhar para a 

sua formação didático-pedagógica, isto é, o Ensino. 

É sabido que títulos acadêmicos não preparam para ministrar aulas. 

Além deles, profissionais do mercado de trabalho com conhecimento técnico e prático, 

ao assumirem a docência em uma instituição de ensino superior, precisam conhecer 

a prática pedagógica, a didática, a estrutura curricular, os fundamentos do ensino, 

bem como ter vontade de querer conhecer o estudante que quer aprender a aprender. 

Nesse sentido, observa-se a necessidade do docente do ensino 

superior, com licenciatura ou bacharéis, preocuparem-se com a sua própria formação 

humana, seus conhecimentos em psicologia da educação, em antropologia, em 

filosofia, em cidadania, sua capacidade para lidar com grupos, estar preparado para 

aceitar realmente a diversidade como ela se apresenta e perceber que o estudante, 

além de aprender, queira simplesmente conversar. 

Para ingressar na docência no ensino superior, é importante contemplar 

uma das orientações da LDB - Lei de Diretrizes e Bases de (1996), quanto à formação 

 
11A conexão. 
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do professor superior 

 

‘A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado [...]’ 
(LDB, 1996).  

 

Fica evidente a necessidade de titulação acadêmica, em âmbito de 

mestrado ou doutorado, para atuar, na docência do ensino superior. 

Mesmo com estágio-docência, inserido no plano de atividades de um 

programa de pós-graduação, a formação docente continua o tempo todo, em contato 

direto com os estudantes, com a rotina exigida pelo cargo de professor e todas as 

suas atribuições a serem cumpridas.   

Ao considerar um ambiente do ensino superior e a identidade da 

universidade, as regras institucionais para a apresentação de um conhecimento, de 

forma integral em suas questões humanas, tecnológicas e com proximidade às 

questões sociais, podem-se criar oportunidades para os professores desenvolverem 

suas competências, disposições e capacidades e dos estudantes que envolvam 

questões éticas, técnicas, científicas, interpessoais também em sua integralidade. 

 

 

5.1 A REDE ORBIS NEXUM12 - AUTODESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO: 

FORMAÇÃO DOCENTE CONJUNTA PARA O ENSINO SUPERIOR 

 

A proposta direcionada à formação do docente do ensino superior traz o 

símbolo da conexão que sugere caminhos para reuniões e encontros, com vistas às 

integrações, interações e interdisciplinaridades, formas de buscar e aplicar 

competências, disposições e capacidades com outros colegas da profissão.  

Trata-se de uma proposta principiante, constituída, a partir de 

levantamentos sobre o contexto atual e das discussões teóricas e vivenciais reunidas 

que tratam de uma universidade e de um ensino idealizado, ou seja, no âmbito das 

ideias, para o futuro. É apresentada uma rota para possíveis necessidades da 

docência do ensino superior, para a descoberta de novos territórios do saber docente, 

para as capacidades que envolvam uma formação ininterrupta e conjunta entre 

professores do ensino superior, conduzidos pelos próprios docentes. Em momento 

 
12A conexão 
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algum, pretende-se informar um passo a passo, um manual de receitas ou guia. Na 

verdade, são apontamentos que podem nortear um caminho. 

A imagem abaixo representa de maneira gráfica a proposta da rede orbis 

nexum: 

Imagem 1: Infográfico da Rede Orbis Nexum 

 

               Fonte: Infográfico elaborado pela pesquisadora. 
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Para que a rede de formação conjunta entre docentes do ensino superior 

se realize de forma sistemática e didática, é preciso considerar três condições como 

sustentação: 1) O ensino superior como um mundo transformador, onde se inicia a 

profissão e prática do professor universitário; 2) Roteiro para a rede de formação 

ininterrupta, como rotas de sugestões para reflexão; e 3) Considerar competências e 

disposições como caminhos de formação docente. 

 

 

5.2 O ENSINO SUPERIOR COMO UM MUNDO TRANSFORMADOR: Condição 1 

 

 

Quando o docente do ensino superior está em formação inicial ou 

quando chega a uma instituição, para assumir seu cargo de professor, pode entrar em 

contato com suas próprias vulnerabilidades e assim necessitar de apoio, de respostas 

para seus questionamentos, de companhia para sua “viagem exploratória”, de como 

aplicar e praticar a teoria aprendida, de forma efetiva e comprometida. 

Inicialmente, no mundo da graduação, no ambiente do ensino superior, 

no contexto universitário, saber e saber-fazer o tradicional do projeto didático-

pedagógico é importante e essencial. 

Para Masetto (2015), é essencial conhecer as bases curriculares do 

curso e as diretrizes institucionais, privilegiar um planejamento crítico e reflexivo, 

dinamizar situações de apreensão do conhecimento, participar genuinamente da 

relação professor-aluno, compreender o processo avaliativo contributivo, além de 

integrar todas as disciplinas que podem realmente começar a fazer parte do guia do 

docente do ensino superior, mas se deve imaginar, principalmente, participante do 

discurso de suas vivências reais, 

 

- concepção e gestão do currículo: conhece o currículo do curso e tem 
conhecimento das diretrizes curriculares e das competências básicas 
esperadas pela instituição.  
- integração das disciplinas como componentes curriculares para o professor 
planejar a disciplina e melhor contribuir. 
- relação professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem, e o 
professor pode ser mediador, possibilitando situações de interação com os 
alunos.  
- teoria e prática da tecnologia educacional para dinamizar as aulas. 
- concepção do processo avaliativo e suas técnicas para feedback: o 
professor compreende o processo avaliativo não apenas como modo de 
atribuir notas e conceitos, mas como meio para incentivar e motivar a 
aprendizagem, pelas informações contínuas.  
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- planejamento como atividade educacional e política: o planejamento da 
disciplina e do programa é elaborado de forma crítica e reflexiva (MASETTO, 
2015, p.41). 

 

Os objetivos educacionais levam as instituições a avaliarem seus 

docentes com métricas e indicadores de impacto que, para Nóvoa e Amante (2018, p. 

28), podem afastar os professores de uma maior dedicação à docência e podem criar 

um colete de forças à ação pedagógica. Os autores propõem a construção de um 

espaço para a liberdade de ação e de criação à pedagogia universitária, para que 

ocorra através da partilha, pela cooperação, pelo aprendizado como ato de criação 

cultural, científica, em liberdade; o que vai muito além da transmissão de 

conhecimentos.  

Para que se faça a descoberta de novos caminhos da educação 

superior, deve-se também reputar à concepção de Nóvoa (2018), como um processo 

de formação pessoal, de leitura, de conhecimento e de desenvolvimento, o que exige 

dedicação e tempo. 

Para Serres (1991 apud NÓVOA, 2018), ceder somente à 

especialização contribui para a formação de duas populações de imbecis, a de 

cientistas que nada querem saber da cultural geral humanística; e os cultos 

ignorantes, letrados que ignoram a matemática, a física ou a biologia, por exemplo. 

A proposta é sair do disciplinar para o interdisciplinar.   

Assim, a prática docente do ensino superior é a possibilidade de 

conhecer um mundo novo interconectado, interdependente, interdisciplinar para 

apresentá-lo aos novos visitantes-estudantes. 

A pesquisadora relembra a fala de um dos professores participantes (P8) 

que é preciso sinalizar e perceber claramente a interdisciplinaridade entre as áreas, 

por exemplo, a tecnologia na psicologia, na administração, na medicina e onde mais 

houver abertura para a junção de saberes. 

Sabe-se que as IES13 encontram-se ancoradas no tripé ensino-

pesquisa-extensão, além disso, os docentes do ensino superior revelam necessidades 

de uma formação continuada que atenda às suas vulnerabilidades na 

contemporaneidade. O ensino superior é o todo. Não só o ensino, não só a pesquisa 

e não somente a extensão. Nesse sentido, a pesquisa e a extensão não se realizam 

sem a valorização prioritária do ensino, por isso, esta proposta visa à formação 

 
13 Instituições de Ensino Superior 
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ininterrupta e coletiva em ensino-aprendizagem entre os professores do ensino 

superior.  

 

5.3 ROTEIRO PARA A REDE DE FORMAÇÃO ININTERRUPTA: Condição 2 

 

Para seguir viagem, propõe-se um roteiro cujo caminho percorrido é uma 

rede de autodesenvolvimento coletivo de professores do ensino superior com vistas a 

uma formação contínua em Ensino-aprendizagem Conjunta, que considere o 

desenvolvimento para a cidadania de forma integral e interdisciplinar.  

Inicialmente os professores, num exercício de autoconhecimento para 

desenvolvimento da formação docente em grupo, é proposto realizar o 

reconhecimento do próprio território, ou seja, de quais e como são aplicadas as 

próprias competências, disposições e capacidades atuais como docentes do ensino 

superior.  

Outra sugestão é considerar horizontes possíveis, em competências, 

disposições e capacidades em perspectivas futuras. 

Desta forma a rede de formação participativa pode começar com a 

criação de um plano de ensino elaborado por professores que se apoiam mutuamente, 

como um roteiro de formação continuada. 

O Roteiro para a Rede de Formação Ininterrupta, quando elaborado pelo 

grupo de professores, numa perspectiva para o desenvolvimento de competências, 

disposições e capacidades para a cidadania e a democracia através da prática 

docente, visa conexões de aprendizado quanto ao processo de ENSINO.  

Algumas conexões perpassam pelas seguintes reflexões: 

Conexão1 - A partida: um convite para a viagem 

Conexão 2 - Levantar âncora: a viagem começa com aqueles que querem aprender 

juntos; 

Conexão 3 - Perceber o mundo através do olhar do outro com o outro: encontro 

do saber-fazer: entender e aprender a docência em grupo com as próprias práticas; 

Conexão 4 - Reunião dos participantes da rede orbis nexum: a conexão; 

Conexão 5 - Um mundo novo para a sobrevivência da democracia: competências, 

disposições e capacidades para as novas culturas; 

Conexão 6 - Para a formação dos docentes das IES: reflexões, estudos e vivências 

docentes através das competências, disposições e capacidades; 
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Conexão 7 - A viagem contínua e incansável: um futuro com professores que 

aprendem, ensinam, pesquisam e interagem com as humanidades e as artes, em 

conjunto.  

 

5.4 AS COMPETÊNCIAS E DISPOSIÇÕES ELABORADAS EM REDE: Condição 3 

 

As Competências e as Disposições atuais e com perspectiva futura dos 

professores do ensino superior identificadas nesta dissertação, são apresentadas 

como exemplo no quadro seguinte: 

 

Quadro 8 - Competências e Disposições do docente do ensino superior atuais e em 
                  perspectivas futuras 

ATUAIS FUTURAS 

O professor do ensino superior está inserido em 
um contexto de incertezas 

A docência deve permanecer atenta aos desafios 
do contexto de incertezas 

Títulos não preparam para a prática Relevância do ambiente acadêmico para a 
sociedade 

Professores mantêm o modelo medieval, na 
abordagem tradicional 

Professores com propostas de Metodologias 
inovadoras, com flexibilidade 

Docência que ainda visa ao tecnicismo, domínio 
do saber 

Uso de tecnologias como elementos 
instrumentais 

Professores com egos inflados Professores que pratiquem a 
interdisciplinaridade 

Foco no ensino, na pesquisa, e na extensão Docência que saiba articular, intermediar o 
tecnicismo, as culturas, a humanidade e os 
aspectos sociais e éticos, permeada pelas 
tecnologias e inovações 

Necessidade de articular práticas às teorias Disposição à interação pessoal, um chamado 
para um tratamento mais humanístico dos 
docentes 

Docentes e a ciência do impacto das tecnologias Necessidade de formação didático-pedagógica 
para bacharéis e tecnólogos em âmbitos inicial e 
continuado. Neste caso, também para 
licenciados 

O professor e a ciência para o mercado de 
trabalho 

Equilíbrio entre a autoria docente e o 
protagonismo estudantil 

Formação continuada dos professores do ensino 
superior semestral ou anual  

Espaços inovadores, interativos e 
interdisciplinares 

Professores estão sendo capacitados para o uso 
específico das metodologias ativas 

Desenvolvimento de ações para maximizar a 
pesquisa e a extensão 

A docência por paixão Ênfase em atividades de laboratórios e projetos 

Professores mudam planejamento inicial, para 
desenvolver a deficiência dos estudantes 

Ampliação de prática na modalidade Ensino a 
distância 

Desafios socioemocionais dos estudantes com 
apoio dos docentes 

Formação das diversas comunidades 
universitárias, para concentração, motivação e 
engajamento, interno e para o mercado de 
trabalho 

Necessidade do tratamento humano 

O docente e a ciência para a cidadania, com 
liberdade para os diálogos e o convívio 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Ao considerar o conceito de Perrenoud (2000), as “competências14 são 

capacidades que se apoiam em conhecimentos”, isto é, o professor desenvolve 

competências enquanto usa os saberes adquiridos ao longo de sua formação, para 

dinamizar a sua prática, transformando-a em uma ferramenta eficaz de ensino e, 

consequentemente, de aprendizagem; bem como o conceito de disposições para 

Nóvoa (2009), quando o percebe como um conceito mais “líquido” e menos “sólido”, 

que olha para a relação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção 

identitária dos professores, com a devida observação das competências e disposições 

identificadas na pesquisa, pondera-se que os professores construam o cenário de 

competências de quando se inicia a rede de formação e as disposições em  

perspectivas futuras para elaboração das conexões.  

Descreve-se as conexões propostas: 

 

 

5.4.1 Conexão 1 - A partida: um convite para a viagem 

 

 

A primeira necessidade para esta proposta é a necessidade de um novo 

jeito de ser docente das IES. 

Para que se disponha a conhecer novos gestos pedagógicos, termo 

usado por Nóvoa (2018), em sua vasta contribuição e olhar para a profissão professor, 

é relevante apontar que o exercício da pedagogia tem sido considerado inferior ao 

glamour da ciência e da tecnologia. 

Apresenta-se assim a necessidade de renovação, neste aspecto, para 

assim propor novas formas de valorização do professor do ensino superior, e a 

autovalorização da profissão professor, a partir dos próprios docentes. 

A criação de uma rede híbrida de autodesenvolvimento participativa: 

presencial, virtual e com a criação de um aplicativo, para facilitar o uso em dispositivos 

móveis, tem como objetivo uma troca ininterrupta de todos os elementos formadores 

da docência, nesta proposta das IES.  

 
14 Ao adotar o uso de “competências”, conforme Perrenoud, assim como “disposições”, em Nóvoa, a 
pesquisadora os considera, conforme contextos teóricos mencionados, uma vez que trazem 
perspectivas múltiplas para a formação do professor e, no caso das “competências”, subsidiam as 
políticas públicas e são citadas em documentos que regem a educação no Brasil. Assim, para além 
das questões comportamentais (competências), são adotadas as questões de constituição pessoal e 
profissional (disposições), relativas ao docente do ensino superior.   
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Lugares, coisas e pessoas do ambiente universitário podem ser 

imaginados presencial e virtualmente com liberdade. 

Os gestores, funcionários, alunos, professores, representantes da 

sociedade, as pessoas são os habitantes desse território chamado ensino superior e 

podem criar seus próprios avatares. 

a) os lugares para as aulas (salas, laboratórios, etc.), os espaços de 

encontro formam os territórios, as estruturas dos ambientes propostos para o exercício 

docente superior;  

b) os cursos, as áreas diversas de conhecimento podem ser os 

arquipélagos, que se formam com ampla base interdisciplinar, necessária para 

autoformação do grupo docente, bem como para produções do conhecimento superior 

em conjunto; 

c) a sociedade é o grande oceano de possibilidades de realização e 

novas descobertas de como ser, conhecer, fazer e fazer junto o ensino superior. 

As infinitas possibilidades e criações que envolvem uma rede de 

aprendizado entre docentes do ensino superior, exige nesta proposta, que se focalize  

os professores como objetivo específico deste plano de ação, desta bússola 

orientadora que, inspirada por Nóvoa (2009), apenas intenciona promover o início de 

uma formação conjunta realizada pelos próprios professores. 

 

Primeira medida - É preciso passar a formação de professores para dentro 
da profissão. Ao recorrer a esta expressão, quero sublinhar a necessidade de 
os professores terem um lugar predominante na formação dos seus colegas. 
Não haverá nenhuma mudança significativa se a “comunidade dos 
formadores de professores” e a “comunidade dos professores” não se 
tornarem mais permeáveis e imbricadas. O exemplo dos médicos e dos 
hospitais escolares e o modo como a sua preparação está concebida nas 
fases de formação inicial, de indução e de formação em serviço talvez nos 
possa servir de inspiração (NÓVOA, 2009, p.18) 

 

Trata-se, portanto, de uma proposta para aprender a conhecer junto, 

fazer junto e para ser docente junto. 

 

 

5.4.2 Conexão 2 - Levantar âncora: a viagem começa com aqueles que querem 

aprender juntos 

 

 

Professores das IES, acostumados ao planejamento, às aulas, às 



129 
 

reflexões, às avaliações, às exigências burocráticas, às escolhas e tomadas de 

decisões didáticas por muitas vezes solitárias, com pouca ou vasta experiência, 

podem estar interessados em formar uma rede de autodesenvolvimento participativa 

com vistas na atualização de sua prática docente, para exercitarem em grupo, as 

várias formas de ensino através das várias formas de aprendizado responsável e 

conjunto. 

Revelar as vulnerabilidades, os limites num contexto de incertezas é 

premissa para o aprendizado. Exige liberdade para criação e experimentação, 

disposição para o convívio com maturidade, para que se construam capacidades que 

envolvam novas confianças para a ação docente no ensino superior. 

A rede de aprendizado tem como perspectiva a comunicação com fluidez 

das informações reais, como acontecem, e a troca de vivências docentes em grupo 

com o compromisso para o desenvolvimento de todos os aspectos necessários que 

emergem distintamente em cada IES. Nesse sentido, as inovações em ensino e 

aprendizagem, nas práticas, tecnologias e metodologias do ensino superior 

dependem também dos diálogos entre os docentes, do exercício de olharem juntos 

para o mesmo ponto, e conversarem sobre suas inspirações para novas 

metodologias.  

Quando o tema é educação superior, é essencial considerar 

inspirações advindas de autores como Nóvoa (2018), quando faz menção ao 

trabalho conjunto pelos estudantes,  

  

[...] precisamos de um novo ambiente educativo. Já não se trata de dar aulas 
atrás de aulas, ainda que uma boa lição magistral, enquanto momento de 
síntese, constitua uma experiência insubstituível. Os nossos estudantes 
devem ser colocados num ambiente de estudo, de pesquisa, de trabalho 
conjunto. É esta a matriz de uma educação superior (NÓVOA, 2018, p.7). 

 

 Para existirem os professores, é fundamental considerar a existência 

dos estudantes. Parece óbvio, porém propõe-se aqui, aos professores, tornarem-se 

os estudantes em sua própria formação, isto é, professores num contexto em que 

desenvolvem o “aprender” entre si mesmos, numa nova forma de educação e 

formação do docente do ensino superior, em um trabalho conjunto, da mesma forma 

que Nóvoa vislumbrou para os estudantes. 

Da mesma forma, Demo (2004) destaca que o que define o professor é a 

habilidade de aprender a aprender em seu campo profissional, seguida da habilidade 

de fazer o estudante aprender; quem não estuda, não tem aula para dar. Para que o 
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estudante pesquise e elabore, supõe-se professor que pesquise e elabore. 

Esta afirmação do autor é um estímulo para professores docentes do 

ensino superior buscarem o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender 

em uma rede de experts do processo de ensino-aprendizagem, para contribuir com o 

desvelar de novos métodos para os estudantes também aprenderem a aprender.  

A afirmação leva a considerar o sentido de colaboração e de relação 

simétrica entre o professor e o estudante quanto ao ensino, citada por Ricouer (apud 

NÓVOA, 2018, p. 9), “o ensino não é uma relação simétrica, mas também não é uma 

relação de sentido único. O contrato que liga o professor ao estudante implica uma 

reciprocidade essencial, que é o princípio e a base de uma colaboração”. 

Esta proposta também aponta a relação simétrica entre os pares, ou 

seja, entre os professores das IES, para um aprendizado conjunto de suas práticas, 

considerando a diversidade e a heterogeneidade do grupo, independentemente de 

suas formações iniciais, do tempo de experiência, dos títulos acadêmicos, apenas 

uma experiência entre docentes-aprendizes em uma formação sem hierarquia. 

Surge, portanto, um estímulo à criação de uma Comunidade de 

professores que se unem em uma rede presencial e virtual, para o 

autodesenvolvimento, o desenvolvimento mútuo dos participantes e a reflexão 

coletiva, como uma oportunidade de formação inovadora de ensino e aprendizagem 

teórica, prática, grupal e vivencial. 

Um grupo que caracteriza a soma de diferentes formações e áreas de 

conhecimento, bem como experiências, reflexões, imaginações entre professores que 

realmente valorizam algo em comum. Docentes que podem pensar juntos, com 

respeito mútuo por suas perspectivas diferentes, ou não, diante de temas diversos 

como pessoas, técnicas, conhecimentos, tecnologias etc. 

Para Senge (1999), estudioso de organizações, instituições e escolas 

que aprendem 

 

a palavra “comunidade” tem raízes antigas, remontando à base indo-europeia 
mei, que significa “mudança” ou “troca”. Aparentemente, esta aliou-se a outra 
raiz, kom, que quer dizer “com”, para produzir uma palavra indo-europeia 
kommein: compartilhada por todos. Achamos que a ideia de “mudança ou 
troca, compartilhada por todos”, é bastante próxima do sentido de 
comunidades [...]. Construir comunidade é uma estratégia central para 
compartilhar, entre todos os membros (SENGE, 1999, p. 479). 

 

Nóvoa (2009) sugere a contribuição de Pat Hutchings e Mary Taylor 
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Huber (2008), ao se referirem às comunidades de prática, 

 

importância de reforçar as comunidades de prática, isto é, um espaço 
conceitual construído por grupos de educadores comprometidos com a 
pesquisa e a inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e 
aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da 
formação pessoal, profissional e cívica dos alunos.  Através dos movimentos 
pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se um sentimento de 
pertença e de identidade profissional que é essencial para que os professores 
se apropriem dos processos de mudança e os transformem em práticas 
concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá sentido ao seu 
desenvolvimento profissional (NÓVOA, 2009, p. 21). 

 

Com esta proposta reflexiva conjunta, os professores podem dialogar 

mais entre si, promover conversas, o que tende à elaboração de planejamentos e 

planos de ensino mais atrativos, mais criativos, interativos. Este caminho pode 

cooperar para os estudantes não reclamarem sobrecarga de aulas com as mesmas 

metodologias utilizadas por todos os docentes e, ao mesmo tempo, e podem surgir 

formas múltiplas de outras metodologias e práticas de ensino. O ambiente da 

educação superior pode ser revisado e recriado a todo momento.  

Usando as palavras de Nóvoa (2018), cria-se um tecido profissional 

enriquecido que integra na cultura docente um conjunto de modos coletivos de 

produção e de regulação de sua rotina de trabalho, com o outro docente, para um 

encontro do saber fazer junto. 

Importante considerar aspectos da realidade como tema de 

aprendizagem entre professores para a formação em rede. Para Nóvoa (2009), fora 

do ambiente universitário quem ensina é a realidade. A extensão oportuniza fortalecer 

a profissão docente através de sua capacidade de comunicação com a sociedade 

contemporânea.  

 

 

5.4.3. Conexão 3 - Perceber o mundo através do olhar do outro com o outro: 

encontro do saber-fazer, entender e aprender a docência em grupo com as 

próprias práticas 

 

 

A pedagogia universitária se apresenta em um mundo burocrático, 

tecnicista, disciplinar, tecnológico, com vistas ao mercado profissional, preso a 

avaliações com lógicas competitivas, e, por outro lado, considera um panorama em 
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transformação, com futuros incertos, porém que leva em conta a observação de 

Epstein (apud NÓVOA; AMANTE, 2018, p. 23), como um lugar onde “se educam 

humanos por humanos a bem da humanidade”. 

Nesse sentido, justificam-se encontros de docentes do ensino superior 

para reflexões em grupo, direcionadas ao autoconhecimento e à formação docente, 

para o exercício da percepção da pedagogia universitária, através do olhar do outro, 

com o outro. São os professores como protagonistas da aprendizagem do processo 

ensino-aprendizagem, juntos. 

A realidade da profissão professor das IES, em muitos programas de 

formação contínua, tem sido percebida inútil, por Nóvoa (2009). Para o autor, alguns 

programas complicam a rotina exigente dos docentes.  

 

É necessário recusar o consumismo de cursos, seminários e ações que 
caracteriza o atual “mercado da formação” sempre alimentado por um 
sentimento de “desatualização” dos professores. A única saída possível é o 
investimento na construção de redes de trabalho coletivo que sejam o suporte 
de práticas de formação baseadas na partilha e no diálogo profissional.  Os 
lugares da formação podem reforçar a presença pública dos professores. 
Tem-se alargado o interesse público pela coisa educativa. Mas, 
paradoxalmente, também aqui se tem notado a falta dos professores. Fala-
se muito das escolas e dos professores. Falam os jornalistas, os colunistas, 
os universitários, os especialistas. Não falam os professores. Há uma 
ausência dos professores, uma espécie de silêncio de uma profissão que 
perdeu visibilidade no espaço público (NÓVOA, 2009, p. 23).  

 

Deve-se considerar professores com interesse em aprender e promover 

o autoconhecimento em grupo para práticas educativas.  

 

Trata-se de construir um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no 
interior do conhecimento profissional e de captar o sentido de uma profissão 
que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. Toca-se aqui em 
qualquer coisa de indefinível, mas que está no cerne da identidade 
profissional docente.  
A aprendizagem ao longo da vida justifica-se como direito da pessoa e como 
necessidade da profissão, mas não como obrigação ou constrangimento 
(NÓVOA, 2009, p. 22). 

 

A Docência reunida e que permanece atenta aos desafios do contexto 

de incertezas, porém sabedora do ambiente acadêmico como relevante para a 

sociedade. Assim, professores praticam também em sua formação a 

interdisciplinaridade, onde uns apresentam aos outros metodologias inovadoras, com 

flexibilidade para o Aprender: 

 
a palavra “learning” (aprender) é derivada do indo-europeu leis, um termo que 
significa “trilha” ou “sulco da terra”. “To learn” (aprender) significa aumentar 
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sua capacidade através da experiência ganha por seguir uma trilha ou 
disciplina. A aprendizagem ocorre sempre com o tempo e em contextos da 
“vida real”, e não em sala de aula [...] (SENGE, 1999, p.37) 

 

O autor mostra o sentido de aprender, através de contextos reais, 

compartilhando experiências, o que exige dos docentes, para esta proposta de 

formação em rede, que cada um possa interagir com o outro, reconheça-o como par, 

que sejam profissionais com maturidade para o aprendizado coletivo, mesmo quando 

considerem que já conheçam o tema. Maturidade para a escuta, por não serem 

detentores do saber, com abertura às diferentes formas de condução de um momento 

de aprendizagem sem egos inflados; e vontade de contribuir e receber contribuições 

dos colegas professores devido à titulação não ser o suficiente para formá-los 

professores. 

Certamente, podem surgir barreiras no aprendizado coletivo, no entanto, 

o professor das IES, podem aprofundar sua formação, ao estudarem juntos por 

apenas terem paixão por estudar, e por este motivo, buscarem saber como o outro 

aprende, movimento contrário à rotina automática e superficial que podem ocorrer. 

Nussbaum (2015, p. 51), afirma que “pessoas que levam uma vida 

superficial se tratam muitas vezes de maneira desrespeitosa” revela que a experiência 

coletiva não comunga com a superficialidade. 

Para a formação dessa rede de autodesenvolvimento participativa dos 

docentes, é exigida também vontade para fazer diferente e um compromisso com a 

IES e todos os atores envolvidos, bem como com a sociedade, além do pano de fundo 

dessa proposta ser professores reunidos, para a formação de si mesmos, presentes 

na formação da profissão professor,  

 

Na verdade, não é possível escrever textos atrás de textos sobre a praxis e o 
practicum, sobre a phronesis e a prudentia como referências do saber 
docente, sobre os professores reflexivos, se não concretizarmos uma maior 
presença da profissão na formação. É importante assegurar que a riqueza e 
a complexidade do ensino se tornem visíveis, do ponto de vista profissional e 
científico, adquirindo um estatuto idêntico a outros campos de trabalho 
acadêmico e criativo. E, ao mesmo tempo, é essencial reforçar dispositivos e 
práticas de formação de professores baseadas numa investigação que tenha 
como problemática a ação docente e o trabalho escolar (NÓVOA, 2009, p.19). 

 

O autor complementa, ao comentar que a formação de professores 

ganharia muito se se organizasse, preferencialmente em torno de situações 

concretas, de problemas escolares ou de programas de ação educativa. Além disso,  
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A revitalização da pedagogia exige um investimento intelectual idêntico ao 
que se faz na ciência e na investigação, exige a construção de novas práticas, 
a procura de novas maneiras de ensinar, um esforço para recuperar o 
entusiasmo perdido do gesto educativo (NÓVOA, 2018, p. 8). 

 

 

5.4.4. Conexão 4 – Reunião e encontros dos participantes da rede orbis nexum 

 

 

A formação desta rede de autodesenvolvimento participativa de 

docentes das IES como proposta interdisciplinar interativa, pode ter a co-liderança de 

três a cinco professores eleitos bienalmente pelos próprios colegas, o que facilita um 

rodízio de comando temporário.  

A frequência dos encontros para a formação dos docentes pode ser 

bimestral ou depende de um acordo com os gestores de cada universidade. 

Ao considerar a necessidade de aprendizado, a partir de experiências 

reais, os temas podem ser levantados previamente com a participação conjunta 

sempre dos docentes, e em menor frequência, dos estudantes, da sociedade e dos 

gestores. 

A experiência dessa comunidade de professores que se 

autodesenvolvem, em uma rede de aprendizado ininterrupto e atualizado, em temas, 

oficinas, rodas de aprendizado, reuniões presenciais, grupo virtual para comunicação 

e troca, a criação de um aplicativo para uso em dispositivo móvel, pode ser registrada 

com vistas a proporcionar fácil acesso pelos participantes. 

 

O registo escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas 
profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior consciência 
do seu trabalho e da sua identidade como professor. A formação deve 
contribuir para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de 
autorreflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota em 
matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, 
a partir de referências pessoais (NÓVOA, 2009, p. 40).   

 

Além do registro para acesso, podem ser elaborados artigos e 

dissertações de mestrado e doutorado, como pesquisa e extensão, e compromisso 

com a cidadania, para ser compartilhado com outras IES no país, bem como divulgar 

a rede internacionalmente como transformação local, no próprio território, que avança 

fronteiras diversas para a troca internacional. 
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5.4.5. Conexão 5 - Um mundo novo para a sobrevivência da democracia: 

competências, disposições e capacidades para as novas culturas, humanidades, 

artes, tecnologia, cidadania e ética, inovações 

 

 

Entre o ensino atual e o que se espera dos docentes do ensino superior, 

ao considerarem novas competências e disposições, para o futuro construído em 

conjunto, há um gap, uma lacuna destas competências a serem alcançadas com 

vistas às necessidades e com evidências de vulnerabilidades. 

Nussbaum (2015) menciona que para Dewey15, o principal problema de 

métodos de educação convencionais é a passividade que ele estimula nos alunos, 

que ouvem e absorvem ao invés de analisar, examinar cuidadosamente e resolver 

problemas de forma criativa. 

 

Pedir que os estudantes sejam ouvintes passivos não apenas deixa de 
desenvolver suas faculdades críticas ativas, como certamente também os 
enfraquece [...] tal atitude subserviente, nociva para a vida em geral, é fatal 
para a democracia, uma vez que as democracias não vão sobreviver sem 
cidadãos alertas e atuantes. Em vez de ouvir, o estudante deveria imaginar 
as coisas, pensar sobre elas, perguntar. O quanto Dewey acreditava que a 
melhor maneira de tornar os jovens atuantes era a sala de aula num espaço 
do mundo real que tinha continuidade no mundo lá fora, um lugar em que 
problemas reais são debatidos e competências práticas reais são evocadas. 
(NUSSBAUM, 2015, p. 65). 

  

A formação de um grupo de professores das IES que, naturalmente se 

preocupam com a prática dos projetos didático-pedagógicos, diante dos desafios de 

suas próprias experiências, tende a refletir e buscar o aprendizado coletivo docente 

de novas competências e disposições para suas rotinas e para as relações com os 

estudantes. A assunção de novas competências e disposições é necessária, por 

estarem em provável último plano devido ao crescente tecnicismo tradicionalmente 

presente nas universidades.  

Nussbaum (2015) considera a importância da ciência de qualidade, da 

educação técnica e sua progressão na educação, e cita a importância de 

competências decisivas para o bem-estar da democracia e de um mundo mais 

generoso,  

 

 
15 Filósofo estadunidense John Dewey, referência no campo da educação moderna. 
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Essas competências estão ligadas às humanidades e às artes: a capacidade 
de pensar criticamente; a capacidade de transcender os compromissos locais 
e abordar as questões mundiais como um “cidadão do mundo”; e, por fim, a 
capacidade de imaginar, com simpatia, a situação difícil em que o outro se 

encontra (NUSSBAUM, 2015, p. 8). 
   

São competências direcionadas ao desenvolvimento coletivo, ao 

aprender junto que a rede de docentes pode proporcionar. 

Docentes do ensino superior que, em sua formação conjunta, 

preocupam-se com cada estudante como sujeito em desenvolvimento como cidadão, 

que pode aprender a contribuir ativa e criativamente na sociedade e em sua 

graduação, com a inserção de ciências humanas no currículo de todos os cursos, 

independentemente da área.  

 

Ao chegar à universidade, os alunos precisam desenvolver suas capacidades 
como cidadãos do mundo de forma mais sofisticada do que os níveis 
anteriores. Assim como acontece com o raciocínio crítico, o ensino voltado 
para a formação de cidadãos do mundo deve fazer parte da cota básica de 
ciências humanas do currículo, seja o foco do aluno administração, 
engenharia, filosofia ou medicina. Nesse ponto também, todos os alunos 
devem adquirir um sólido conhecimento dos princípios básicos da economia 
e das transações econômicas globais, considerando que já tenham passado 
por estudos introdutórios nessas áreas em níveis anteriores. E podem ser 
complementados por um curso de globalização e valores humanos, curso 
sobre teorias do direito social e internacional, destacando que filosofia tenha 
sido parte do currículo no ensino médio (NUSSBAUM, 2015, p. 91).  

 

Nesse sentido, docentes podem se preparar para mediar o 

desenvolvimento dos estudantes como cidadãos do mundo, em encontros da rede de 

autodesenvolvimento participativa com temas como a globalização e valores 

humanos, para a democracia atingir a todos de forma integrada, interconectada. 

 

5.4.6 Conexão 6 - Para a formação dos docentes das IES 

Para a formação conjunta dos professores universitários, seguem 

algumas sugestões temáticas iniciais, bem como disposições, competências e 

capacidades: 

 

 

5.4.6.1 Disposições para o raciocínio crítico:  

 

Nussbaum (2015) sugere que “educação é para gente” e defende que 

antes de se planejar um sistema educacional, é preciso entender os problemas 
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enfrentados, para que se transforme os alunos em cidadãos responsáveis que 

possam raciocinar e escolher adequadamente os temas de importância nacional e 

internacional. 

Para a autora, conhecimentos através dos fatos e da lógica não são 

suficientes para os cidadãos relacionarem com o mundo complexo que os rodeia. 

 

 

5.4.6.2 Capacidade da compreensão:  

 

 

Nussbaum (2015) esclarece que depois da escola, o mais importante 

para a vida, é fortalecer os recursos emocionais e criativos da personalidade, dando 

aos estudantes a capacidade de compreender tanto a si como aos outros.  

 
na família, na educação básica, as universidades também desempenham o 
papel com este foco.  Precisam de um lugar de destaque no currículo para as 
humanidades e para as artes, desenvolvendo um tipo de educação 
participativa que estimula e aprimora a capacidade de perceber o mundo 
através do olhar de outra pessoa (NUSSBAUM, 2015, p. 96). 

 

 

5.4.6.3 Filosofia e outros temas das humanidades:  

 

 

Os docentes podem estimular entre si os caminhos diversos para o 

pensamento e a argumentação como um gesto de cidadania, com respeito, para que 

seja apreendido como prática junto aos estudantes: 

 

Aulas que desenvolvam mais amplamente as aptidões para a cidadania e 
para uma interação política mais respeitosa. Aprender a desmontar uma 
argumentação com paciência. Isto precisa ser treinado. É difícil encontrar 
esse tipo de troca intensiva com os estudantes na maioria dos países 
europeus e asiáticos, onde, em primeiro lugar, os alunos entram na 
universidade para estudar um único assunto e não têm as ciências humanas 
como requisito, e onde a maneira normal de ensinar implica conferências 
genéricas com pouco ou nenhum feedback sobre os textos dos alunos. 
Técnicas de cidadania: ocupando-se de projetos comuns e resolvendo-os em 
conjunto, com um espírito respeitoso, porém crítico (NUSSBAUM, 2015, p. 
65). 
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5.4.6.4 Disposições para as humanidades e para as artes:  

 

 

Saber desenvolver o olhar interior dos alunos, é uma formação voltada 

às artes e às humanidades, por surgirem oportunidades de contato com questões de 

gênero, raça, etnia e experiência e cooperação transculturais. Formações artísticas 

formam cidadãos do mundo pelo exercício da compreensão entre culturas distintas.  

 

Em outras palavras, as artes desempenham um papel duplo nas escolas e 
nas faculdades. Elas desenvolvem a capacidade de brincar e de sentir 
empatia de modo geral e tratam de pontos cegos culturais específicos 
Exemplos:  
1.atividades executadas fora do período em que o aluno se encontra na 
escola; 
2.foco mais preciso em áreas de inquietação social 
Ambos ligados a Valores democráticos, que exigem uma visão sobre o modo 
pelo qual os seres humanos devem se relacionar entre si: como pessoas 
iguais, dignas e possuidoras de importância e valor pessoais (NUSSBAUM, 
2015, p.106). 

 

 

5.4.6.5 Capacidade, competência e disposição para imaginação criativa:  

 
 
 

capacidade de pensar como deve ser se 
colocar-se no lugar de uma pessoa 
diferente de nós, de ser um intérprete 
inteligente da história dessa pessoa e de 
compreender as emoções, os anseios e os 
desejos que alguém naquela situação 
pode ter. 
 
       Martha Nussbaum 

 

Importante desenvolver a capacidade de imaginar, com simpatia, a 

situação em que o outro se encontra, como preconiza Nussbaum (2015). 

A autora apresenta o exemplo de Tagore, indiano Prêmio Nobel em 

Economia, fundou uma escola não convencional, cujo currículo priorizava as ciências 

humanas.  Os alunos eram estimulados a deliberarem sobre as decisões que 

influenciavam sua vida diária, a tomarem iniciativa de organizar reuniões, a buscarem 

autoconfiança e liberdade intelectual com vistas à investigação e a experiência, e ao 

mesmo tempo, pensarem por si mesmos. O indiano economista expunha os 
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problemas aos alunos, questionava-os à maneira socrática16 e obtinha as respostas, 

o que Nussbaum chamou de empatia criadora. 

 

as artes estimulam tanto o autodesenvolvimento como a receptividade aos 
outros. Os dois geralmente se desenvolvem juntos, já que é difícil apreciar no 
outro o que não exploramos em nós mesmos. Tagore utilizava a interpretação 
de papéis durante todo o dia escolar, enquanto os pontos de vista intelectuais 
eram explorados pedindo-se aos estudantes que assumissem posturas 
conceituais desconhecidas; uma forma de estimular a compaixão ao mesmo 
tempo que se desenvolviam as capacidades lógicas. Tagore acreditava que 
para explorar o desconhecido é preciso deixar de lado a rigidez corporal e a 
vergonha de assumir um papel (NUSSBAUM, 2015, p. 106).  

 

A autora apresenta exemplos de práticas de capacidades e 

competências voltadas para o autodesenvolvimento, autoconfiança, liberdade 

intelectual, receptividade aos outros, jogo de interpretações ou role-playing, esta 

mencionada como técnica socrática, porém utilizada em psicodrama, de Jacob Levy 

Moreno, para inversão de papéis em uma abordagem parecida com o que Nussbaum 

chamou de empatia criadora.  

Os processos podem ser adotados por uma rede de docentes 

aprendizes em se tratando de assuntos como a cidadania e o autoconhecimento, por 

exemplo. 

 

 

5.4.6.6Teoria e teatro para o autoconhecimento:  

 

 

Para Boal (2014), a linguagem teatral é a linguagem humana mais 

essencial, por traduzir a vida cotidiana, as expressões humanas e por desenvolver a 

capacidade humana de se expressar. O corpo humano é, no teatro, o elemento mais 

importante, para desenvolver a capacidade de compreender através de exercícios e 

jogos teatrais, para as pessoas tornarem-se melhores do que si mesmas e nunca 

melhores que os outros.  

 
A palavra “teoria” vem da palavra de raiz grega theo-rós, que significa 
espectador. Esta deriva da mesma raiz da palavra “teatro”. Os seres humanos 

 
16 Para estimular o questionamento socrático, o indiano Tagore usava o role-playing (RPG ou jogo de 

interpretações), no qual pedia para que os estudantes trocassem seu ponto de vista pelo de outra 
pessoa. Isto lhes permitia experimentar outras posições intelectuais e compreendê-las de dentro 
(NUSSBAUM, 2015, p. 71).  
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inventam teorias pelas mesmas razões básicas que inventam teatro – para 
encenar num espaço público um jogo de ideias que poderiam nos ajudar a 
entender melhor nosso mundo (SENGE, 1999, p. 26). 

 

Nesse sentido, o teatro pode ser uma das propostas, para a formação 

voltada ao autodesenvolvimento, autoconhecimento, que contribuem para o 

aprendizado e a formação cidadã,  

 
Teatro é a capacidade dos seres humanos de se observarem a si mesmo em 
ação. Os humanos são capazes de se ver no ato de ver, capazes de pensar 
suas emoções e de se emocionar com seus pensamentos. Podem se ver aqui 
e se imaginar adiante, podem se ver como são agora e se imaginar como 
serão amanhã. Os seres humanos são capazes de identificar [...] capacidade 
de ver além daquilo que os olhos olham, de escutar além daquilo que os 
ouvidos ouvem, de sentir além daquilo que toca a pele, e de pensar além do 
significado das palavras [...] como somos todos espect-atores, descobrindo o 
teatro, o ser se descobre humano (BOAL, 2014, p.14-20). 

 

Os jogos teatrais, portanto, podem ser propostos, de maneira presencial, 

com olhar para a atuação docente, para o convívio social e para a busca de novas 

respostas em situações que pedem nova adaptação.  

 

 

5.4.6.7 Capacidades e Disposições para os cidadãos do mundo  

 

 

Estudos culturais interdisciplinares com temas relacionados à história, à 

geografia, aos sistemas políticos, à história do direito e o estudo das religiões, todos 

interagindo entre si, são propostos por Nussbaum (2015) como capacidade para a 

criação dos cidadãos do mundo. 

 

A história do mundo e o conhecimento econômico, então, devem ser 
humanísticos e críticos se quiserem ter alguma utilidade na formação de 
cidadãos do mundo inteligentes; ensinados juntos com o estudo das religiões 
e das teorias filosóficas do direito. Somente assim, fornecerão uma base útil 
para os debates públicos que devemos realizar se quisermos cooperar na 
solução dos principais problemas da humanidade (NUSSBAUM, 2015, p. 94).  

 

A autora contribui com uma relação do que as escolas podem e devem 

fazer, para criar cidadãos para uma democracia saudável,  

 

- desenvolver a capacidade dos alunos de ver o mundo do ponto de vista dos 
outros,  
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- ensinar posturas com relação à fragilidade e à impotência humanas que 
sugeriram que a fragilidade não é algo vergonhoso e que precisar dos outros 
não significa ser fraco [...] incompletude pode ser uma oportunidade de 
cooperação e de reciprocidade 
- desenvolver a capacidade de se preocupar genuinamente com os outros, 
tanto com os que estão próximos como com os que estão distantes 
- combater a tendência de evitar os diversos tipos de minoria manifestando 
asco e considerando-os “inferiores” e “contaminantes” 
- ensinar coisas reais e verdadeiras a respeito de outros grupos (minorias, 
raciais, religiosas e sexuais; pessoas portadoras de deficiência), de modo a 
conter os estereótipos e o nojo que muitas vezes os acompanha 
- promover o sentimento de responsabilidade, tratando os como um agente 
responsável 
- promover ativamente o raciocínio crítico, a competência e a coragem que 
ele exige para manifestar uma opinião discordante.  
Para implantar tal pauta, é preciso estar sempre atento às circunstâncias 
locais, conhecendo a fundo os problemas e recursos sociais locais. E ela 
deve ser tratada não apenas por meio do conteúdo educacional, mas também 
por meio da pedagogia (NUSSBAUM, 2015, p. 45). 

 

A autora apresenta a importância de permanecer ou implantar estudos 

das humanidades e das artes, por criarem um mundo em que vale a pena viver, onde 

pessoas desenvolvem capacidades para enxergarem os outros seres humanos como 

pessoas completas, com opiniões e sentimentos próprios, com respeito e 

compreensão, e nações que são capazes de superar o medo e a desconfiança em 

prol de um debate gratificante e sensato.  

 

 

5.4.7 Conexão 7 - Viagem contínua e incansável: um futuro com professores que 

aprendem, ensinam, pesquisam e interagem com as humanidades e as artes, em 

conjunto.  

 

A proposta de uma rede de autodesenvolvimento participativa entre 

docentes do ensino superior, presencial e virtual pode ser considerada como uma 

viagem ininterrupta e incansável por aqueles que valorizam a pedagogia universitária 

em seu gesto pedagógico. 

 

O futuro do ensino superior passa pelo enriquecimento em comum do 
pensamento e do trabalho na educação e na ciência. Na educação, através 
de uma pedagogia que se abre ao exterior, que se liga, capilarmente, ao 
mundo do trabalho e da cultura. Na ciência, através do reforço da ciência 
aberta, ao serviço do público, e da cultura científica, elementos centrais da 
democracia e da liberdade. As universidades são lugares da participação, de 
um sentido de comunidade que não se confunde nem com fechamento nem 
com corporativismo. É um comum que vem da diferença e da abertura, de um 
trabalho em comum dentro e fora das instituições. Não o ideal e sim a 
realidade como se apresenta (NÓVOA, 2018, p. 11). 
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Nóvoa (2009) traz uma reflexão a respeito do prestígio da profissão 

docente, como práticas extremamente difíceis, complexas, quando muitos alimentam 

publicamente a ideia de que ensinar é muito simples.  

A ideia de uma rede em que professores conseguem dialogar entre si, 

possam analisar suas práticas de forma partilhada, independente da área de formação 

e dos anos de experiência, como capacidade colaborativa, estimula a experiência 

coletiva com ética e cidadania, além de, nas palavras de Nóvoa (2009, p.41), ser “um 

espaço insubstituível no desenvolvimento dos professores. É urgente reforçar as 

comunidades de prática, isto é, um espaço conceitual construído por grupos de 

educadores comprometidos”. 

No Quadro seguinte, são apresentadas as conexões propostas no plano: 

 
Quadro 9 - Plano Propositivo  

A REDE ORBIS NEXUM17 - AUTODESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO:  

FORMAÇÃO DOCENTE CONJUNTA PARA O ENSINO SUPERIOR 

CONDIÇÃO 1: O ENSINO SUPERIOR COMO UM MUNDO TRANSFORMADOR 

CONDIÇÃO 2: ROTEIRO PARA A REDE DE FORMAÇÃO ININTERRUPTA 

CONDIÇÃO 3: AS COMPETÊNCIAS E DISPOSIÇÕES ELABORADAS EM REDE 

Conexão 1 A partida: um convite para a viagem 

Conexão 2 Levantar âncora: a viagem começa com aqueles que querem aprender juntos 

Conexão 3 Perceber o mundo através do olhar do outro com o outro: encontro do saber-fazer, 
entender e aprender a docência em grupo com as próprias práticas 

Conexão 4 Reunião e encontros dos participantes da rede orbis nexum 

Conexão 5 Um mundo novo para a sobrevivência da democracia: competências, disposições e 
capacidades para as novas culturas, humanidades, artes, tecnologia, cidadania e ética, 
inovações 

Conexão 6 Para a formação dos docentes das IES 

 Disposições para o raciocínio crítico 

Capacidade da compreensão 

Cursos de filosofia e outros temas das humanidades 

Disposições para as humanidades e para as artes 

Capacidade, competência e disposição para imaginação criativa 

Teoria e teatro para o autoconhecimento 

Capacidades e Disposições para os cidadãos do mundo 

Conexão 7 Viagem contínua e incansável: um futuro com professores que aprendem, ensinam, 
pesquisam e interagem com as humanidades e as artes, em conjunto 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 
17A conexão 
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Para que os alunos sejam preparados como cidadãos do mundo, os 

docentes precisam cuidar de sua formação em rede com o objetivo de também 

desenvolverem suas competências, disposições e capacidades como cidadãos do 

mundo. 

Novas linguagens do processo ensino-aprendizagem, percepções para 

novas culturas resultam em novos cidadãos para o mundo, professores e 

consequentemente estudantes e sociedade. 

Nussbaum (2015) faz um alerta aos países que queiram favorecer o tipo 

de democracia humana e sensível ao povo e que promova oportunidades de “vida, 

liberdade e busca de felicidade” a todos, e lista algumas disposições a serem geradas 

nos cidadãos:  

 

• Capacidade de raciocinar adequadamente a respeito de temas 
políticos que afetem a nação, de examinar, refletir, argumentar e 
debater, não se submetendo nem à tradição nem à autoridade; 

• Capacidade de reconhecer seus concidadãos como pessoas com 
direitos iguais, mesmo que sejam diferentes quanto a raça, religião, 
gênero e orientação sexual: olhá-los com respeito, como fins, não 
apenas como ferramentas a serem manipuladas em proveito próprio; 

• Capacidade de se preocupar com a vida dos outros, de compreender 
o que as diferenças políticas significam para as oportunidades e 
experiências dos diferentes tipos de concidadãos e para as pessoas 
que não pertencem a seu próprio país; 

• Capacidade de conceber cabalmente diversos assuntos complexos 
que afetam a história da vida humana em seu desenvolvimento: 
refletir acerca da infância, da adolescência, das relações familiares, 
da doença, da morte e muito mais, de forma que se caracterize pela 
compreensão de um amplo conjunto de histórias humanas, não 
apenas pela reunião de informações; 

• Capacidade de julgar criticamente os líderes políticos, mas com uma 
compreensão fundamentada e realista das possibilidades de que eles 
dispõem; 

• Capacidade de pensar no bem da nação como um todo, não somente 
no bem de seu próprio grupo local; 

• Por sua vez, capacidade de perceber seu próprio país como parte de 
um mundo complexo em que diferentes tipos de assunto exigem uma 
discussão transnacional inteligente para que sejam solucionados 
(NUSSBAUM, 2015, p. 26). 

 

A formação entre professores das IES exige o desejo de se desenvolver 

de modo diferente, em conjunto, através das capacidades e disposições para uma 

educação democrática e ética. 

 Aos poucos, ao longo das experiências da formação ininterrupta dos 

professores podem surgir novos horizontes e novos estímulos para novas práticas. 

A bússola da rede orbis nexum que orienta desenvolvimentos docentes 

em comunicação coletiva, conhecimento técnico, metodologias e práticas inovadoras, 
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relações interpessoais em sua integralidade com interdisciplinaridade, age nas várias 

direções das vulnerabilidades dos professores do ensino superior, com a sabedoria 

da filosofia dos índios Aimarás, dos Andes: 

Uma rede de formação entre docentes está ligada  

a) para a frente, em contínua melhoria rumo ao horizonte com propostas de 

metodologias, com flexibilidade, com tecnologias como elementos acessórios 

e com espaços inovadores, interativos e interdisciplinares; 

b) para trás, por valorizar a história da profissão professor e que saiba articular, 

intermediar o tecnicismo, as culturas, a humanidade e os aspectos sociais e 

éticos, permeada pelas tecnologias e inovações; 

c) para cima, com o exercício da ética, cidadania e para a democracia; 

d) para baixo, com os pés fincados na realidade para permanecer atenta aos 

desafios do contexto de incertezas e a área de atuação no Ensino à distância; 

e) para o lado direito, voltado para as formações conjuntas didático-pedagógicas 

para bacharéis e tecnólogos, em âmbito inicial e continuado e para licenciados, 

com disposição à interação pessoal e um tratamento mais humanístico dos 

docentes; 

f) para o lado esquerdo, que valoriza a formação das diversas comunidades 

universitárias, para concentração, motivação e engajamento, interno e para o 

mercado de trabalho;  

g) e para dentro, com relevância do ambiente acadêmico para a sociedade e 

desenvolvimento de ações, para maximizar o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pensar a formação e a prática dos professores do ensino superior, 

inseridos num contexto de incertezas, advindo de desigualdades entre analfabetos e 

letrados, pessoas excluídas, sistema capitalista longe de ser democrático, desafios 

das tecnologias, imposições urgentes para o cuidado do meio ambiente, em busca da 

responsabilidade ética e de um mundo mais justo em desenvolvimento para todos, 

constituíram-se em inspiração para a pesquisadora e se tornou uma provocação. 

Inicialmente, este foi o estímulo para essa pesquisa, para entender o 

contexto histórico da formação universitária no Brasil, bem como teorias com 

concepções de universidade, que sustentaram as reflexões direcionadas aos desafios 

dos professores universitários na contemporaneidade.  

Sabe-se que, no Brasil, desde a criação de espaços pensados para o 

ensino superior, os interesses originais eram diversos, por grupos diferentes e em 

momentos diferentes. Inicialmente, o aparelho educacional apresentava-se repressivo 

e estava a serviço da metrópole, sediada em Portugal.  

A educação, desde essa época, era vista por alguns, como meio de 

formar poucos letrados, para o alcance mínimo de conhecimento, cuja formação seria 

usada à serviço de pessoas impulsionadas pelo egoísmo e pelo egocentrismo.   

No começo, professores usavam seus próprios livros, seus próprios 

instrumentos de trabalho, em locais improvisados, tudo ocorria de forma simples, 

porém já com interação entre teoria e prática. O Estado era responsável por formar 

força de trabalho, orientava os assuntos a serem ensinados, mas o professor possuía 

o poder quanto ao método de ensino e quanto a como se relacionar com seus alunos 

e o quanto exigir de cada um. 

Ao longo das necessidades emergidas pelas classes dominantes e 

percebidas pelo Estado em cada época, abriam-se cursos de áreas específicas, em 

locais estratégicos, com propostas uniformes de ensino.   

Por volta dos anos 30 do século XX, no ensino superior do Brasil, 

influenciado pelo positivismo europeu, surgiram as escolas superiores particulares 

para atender a demanda do ensino profissional o que ameaçou o sistema educacional 

do Estado. A estrutura didática, então, começou a ser diversificada. 

Nessa época, já se reclamava uma formação dos estudantes deficiente 
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em nível básico que “contaminava” o ensino superior. Os professores eram formados 

para a educação secundária e os professores do ensino superior eram profissionais 

renomados ou teóricos acadêmicos com formação técnica no exterior e transmitia 

conhecimentos supostamente prontos, trancados a sete chaves, cujo acesso era 

possível apenas aos detentores do saber. 

Enquanto isso no mundo, o filósofo norte-americano John Dewey, 

preocupado com a tendência capitalista hegemônica, de privilégios e injustiças, 

dominação/subordinação; já percebia a necessidade de um movimento democrático, 

voltado para orientar pessoas para a cooperação, igualdade na educação e propunha 

uma nova pedagogia.  

Cem anos depois, a educação, de forma geral, ainda luta por esses 

ideais. As pessoas, os indivíduos inconformados no território acomodado em regras e 

diretrizes para o privilégio de poucos. 

Nóvoa (2018) traz em suas reflexões a importância de não ceder ao 

reducionismo da educação superior, apenas a favor da empregabilidade, que coloca 

a pedagogia voltada para a competição dos papers, das dissertações, das pesquisas, 

das publicações e enfatiza a importância de retomar ou manter as bandeiras 

essências do ensino superior: a autonomia como deve ser e não medrosa ou 

controlada pelas administrações ou pelas avaliações; a independência de poderes 

que impedem de influenciar realidades externas, ou enxergar à frente de seu tempo; 

a participação efetiva , a liberdade de pensamento, de ciência e de palavra;  e o futuro 

responsável que não pode ser comandado por um presente acelerado. 

Por outro lado, Buarque (2014) defende que o tripé político-

independente, social-crítico e patrimônio-intelectual ainda está mantido pela 

universidade e por este motivo a caracteriza como a instituição que, seguramente, 

está mais preparada para lidar com o futuro. 

Em ambos os sentidos, encontra-se um cenário em que universidades e 

professores vivenciam a exigência de adaptação com novas práticas de ensino, bem 

como a preocupação quanto à produção de conhecimento em uma pesquisa que seja 

sensocomunizada, na perspectiva de Sousa Santos (2008), para que na extensão 

efetive-se o ajuste e a adaptação de uma das finalidades do ensino superior, que é 

contribuir para o desenvolvimento e a diminuição das vulnerabilidades de uma 

sociedade.  

Este cenário vulnerável, enfraquecido em sonho de justiça, igualdade e 
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liberdade tem como pano de fundo a desorientação em várias áreas: democracia, 

política, economia, empresarial, ciência, tecnologia, etc. 

Sabe-se que o Brasil tem muito a aprender e desenvolver em 

democracia, cidadania e ética. A ética aqui é considerada como o bem comum para 

todas as pessoas, no mínimo. De forma sustentável, esse bem comum se expande, 

naturalmente, para todos os seres vivos. No entanto, para que esta noção de 

cidadania atinja níveis locais, regionais, estaduais, nacionais e globais, é importante 

concentrar forças em lideranças da educação superior na formação de cidadãos do 

mundo, como preconiza Nussbaum (2015), o que justificou o início desta pesquisa. 

Para Buarque (2014), para a melhoria contínua das universidades, é 

necessário considerar a crítica da produção do conhecimento, reconhecer sua 

capacidade para assegurar o futuro de seus alunos, recuperar o papel de principal 

centro de distribuição do conhecimento, assumir o compromisso e a responsabilidade 

ética, para com o futuro de uma humanidade sem exclusão; e finalmente, reconhecer 

que não é uma instituição isolada, mas que faz parte de uma rede mundial. 

Dessa forma, com o foco em uma vida social de qualidade, cada 

instituição do ensino superior precisa reunir os gestores e sua capacidade de 

administrar desafios; reunir os professores e todo o seu conhecimento produzido; 

convidar os estudantes com suas curiosidades, vontades  e energias para 

participarem de movimentos transformadores; e solicitar a presença de 

representantes da sociedade em ordem pública e privada com os espaços e aberturas 

para discutirem as aplicabilidades de possíveis propostas; todos, em conjunto 

buscarem caminhos mais significativos para os contextos em que estão inseridos, 

para lidarem com a complexidade das vulnerabilidades da contemporaneidade.  

Sen (2010), em sua perspectiva libertadora de desenvolvimento, sugere 

sujeitos como agentes de seu próprio destino, uns como apoio dos outros; muito além 

da acumulação de riquezas. Trata-se de um caminho a ser aprendido e que pode ser 

adaptado ao Brasil, bem como em qualquer sociedade ou nação que busque, em 

conjunto, a reinvenção de oportunidades para liberdade de ação e de decisão, com 

vistas à diminuição das vulnerabilidades em quantidade, num exercício de cidadania, 

para a melhoria de todo o contexto, com o desenvolvimento de todos. 

Ser agente é conseguir ir além da percepção do mundo de si mesmo e 

conseguir ampliar para uma percepção social, mundo de todos, primordial para o 

desenvolvimento. E a educação, bem como a educação superior, democrática e para 
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a cidadania, proposto por Nussbaum (2015), são meios para se chegar ao 

desenvolvimento com liberdade, com clareza da interdependência entre todos.  

A proposta de desenvolvimento com liberdade, de educação 

democrática e para a cidadania, representa uma quebra de paradigma na formação 

dos estudantes bem como na formação dos professores, isto é, na formação de 

cidadãos.  

Dessa forma, a relação professor-ensino-aprendizagem-aluno no ensino 

superior precisa estar respaldada de novos estímulos às reflexões, ao pensamento 

crítico, à capacidade de enxergar o mundo do ponto de vista do outro, com disposição 

à cooperação, à reciprocidade, desenvolver a capacidade genuína de se preocupar 

com as outras pessoas do entorno ou distantes, conhecer coisas reais e sem 

preconceito a respeito de vários grupos para combater a exclusão das minorias como 

pessoas “contaminantes”, promover raciocínio crítico e coragem para discordar; 

competências estas sugeridas, por Nussbaum (2015). 

Na prática, ler, escrever e contar, continuam sendo procedimentos 

importantes na vida das pessoas, porque são habilidades indispensáveis para a 

cidadania e a produtividade, e em especial o saber de uma cultura livre, com força 

orientadora e criadora à serviço do enriquecimento humano, e não somente para o 

progresso da nacionalidade em formação, como citou Azevedo (apud CUNHA, 1980). 

O problema que originou esta pesquisa está relacionado aos elementos 

técnicos, humanos e sociais na formação do docente do ensino superior, contexto 

este em plena transformação para lidar com inovações, e assim possibilitar sugerir 

competências necessárias para um impacto favorável ao desenvolvimento. 

Incialmente, a pesquisadora considerou urgente mudar o protagonismo 

do professor, no entanto ao longo dos estudos realizados, bem como dos dados 

analisados, evidencia ser relevante o reconhecimento de todos os atores do contexto 

universitário igualmente, cujos conhecimentos e experiências são distintos, chegam a 

ser verticais, no entanto as relações podem ser horizontais, uns convidando os outros 

para reflexões diversas, como também práticas que despertem o envolvimento 

coletivo, com celebração das produções dos saberes em conjunto. 

O objetivo geral foi alcançado quanto a reunir discussões teóricas e 

vozes sociais de gestores, docentes e estudantes do ensino superior, a fim de 

desvelar possíveis horizontes que beneficiem a adaptação das IES às imposições da 

contemporaneidade. 
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Assim, nas entrevistas que possibilitaram a coleta dos dados analisados, 

emergiram realidades distintas que culminaram nos quadros das vivências dos 

docentes do ensino superior, após inúmeros momentos de reflexões, quanto às 

competências e disposições atuais e futuras no contexto universitário. 

É notória a dificuldade dos professores quanto à disciplinaridade, como 

também sentem falta da interdisciplinaridade, mas ainda vivem contextos 

disciplinares.  

Lidar com a tecnologia traz discussões e contribuições relevantes. 

Métodos e práticas pedagógicas, formas de avaliação com o uso de ferramentas 

tecnológicas movimentam diferentemente a relação professor-aluno, por outro lado, 

há de se considerar a reflexão do uso da tecnologia na sociedade.  

O uso da Tecnologia não se dá de forma espontânea, como instrumento 

de reflexão, inerente da prática e do dia a dia. Muitas vezes, repete o modelo passivo, 

tradicional de receber informações, receber o depósito do conteúdo de um tema ou 

de um assunto, só mudou o meio. É o EAD, Ensino à Distância. 

Por mais que existam fóruns de discussão, comentários a serem 

respondidos posteriormente, interação à distância, nada substitui o convívio direto, 

presencial. A tecnologia é vista por gestores como uma aliada, a favor da comunicação 

na Instituição com todos os envolvidos, porém não em detrimento do humano, do olho 

no olho presencial.  

Há um espaço para convivências, para desenvolvimentos, para 

encontros entre gentes. 

Delors (2012) comenta um desafio da educação: de um lado, a educação 

eficaz e maciça, com saberes e saber-fazer evolutivos, tecnológica e voltada para 

competências do futuro; e por outro, a necessidade de desviar as pessoas das ondas 

das informações, convidando-as para o mundo das relações humanas e éticas, da 

complexidade e do movimento na exploração das oportunidades de atualização, 

aprofundamento e enriquecimento dos conhecimentos. 

Ao longo dos estudos realizados, a pesquisadora começou a imaginar 

vários mini ambientes sociais como laboratórios dentro do campus, que 

reproduzissem contextos necessários para temas específicos para o ensino, com 

oportunidades para as pesquisas, de forma interdisciplinar, com troca e consultas de 

saberes. Por outro lado, um caminho acessível e com aplicabilidade imediata, é a 

abertura das portas da universidade para fora, e a sociedade está ali, diretamente à 
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frente dos estudantes, dos professores e dos gestores, como um laboratório vivo que 

é a extensão.  

Buarque (2014) considera que a universidade precisa organizar-se, com 

criatividade e inovação, faz a reflexão sobre o verdadeiro papel que a universidade 

deve assumir e aponta que ela não detém a exclusividade de guiar a humanidade a 

novos horizontes, novos rumos.   No entanto, acrescenta que, como instituição, a 

universidade é uma força social indispensável, para atuar conjuntamente com outros 

segmentos da sociedade. 

Parcerias com ONG, hospitais, departamentos do governo municipal, 

para mapeamento da a sociedade, para elaboração de projetos que supram 

necessidades específicas apresentadas, em constante relacionamento, universidade 

e sociedade, construindo temas de pesquisas a partir das necessidades apontadas e 

descobertas em pesquisas de campo. Pesquisadores das graduações, das pós-

graduações teriam sempre sugestões atualizadas de temas reais de pesquisas, para 

alcançar o desenvolvimento local e regional, constituindo assim projetos com 

fundamentação teórica confiável, cujo conteúdo seja aplicável, com diversos atores 

sociais com objetivos em comum. 

Nóvoa (2009), como Reitor da Universidade de Lisboa, comentou 

imaginar a cidade como campus universitário, a univercidade com atuação em sua 

principal responsabilidade pública, para a abertura de novas perspectivas, pela ciência 

e pela tecnologia, pelo pensamento e pela participação. 

A empresa já está dentro das universidades, existe parceria real entre 

estas instituições, novas metodologias são apresentadas, trabalhando os dois planos, 

por ambos os lados entendidas, acontecem sugestões de novos caminhos de 

desenvolvimento. Há uma transformação efetiva também para o mercado de trabalho. 

Nesse sentido, Souza Santos (2008) argumentou a importância de se 

traduzir o conhecimento em autoconhecimento e o desenvolvimento tecnológico em 

sabedoria de vida, o que assinala a importância de sensocomunizar a aventura 

científica.  

Quanto às falas das vivências, uma curiosidade dos resultados é notada 

em comentários dos gestores em relação a alguns professores, da mesma forma em 

comentários dos professores com relação a alguns estudantes: professores e 

estudantes sem interesse em atividades que exijam mais reflexões; professores e 

estudantes com muita resistência aos novos métodos; professores e estudantes na 
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zona de conforto, no ritmo do que já vem acontecendo, “sempre fiz assim e assim 

funcionou” ainda impera como discurso de muitos; e isto reflete em reclamações, em 

dificuldades e desafios em sala de aula, por exemplo. 

Esta relação continua, quanto ao sentimento de pertença: professor e 

estudante participativos, sentem-se parte do processo de ensino-aprendizagem; 

professor e o estudante tem liberdade, mas, muitas vezes, não sabem o que fazer 

com essa liberdade; precisa fazer sentido, o sucesso é coletivo.  

Alunos iniciantes na graduação foram mencionados por todos como um 

público que necessita de uma atenção especial, para compreensão do novo mundo, 

com novas regras, como também para descobrir formas de contribuir com o novo 

ambiente de descoberta de novos conhecimentos. 

O gestor (G3) sugere desenvolver competências para uma base geral 

sólida, para o desenvolvimento de capacidades de autoaprendizados dos estudantes, 

habilidades de relacionamentos e posicionamentos para que o estudante aprenda e 

depois se especialize. 

Por outro lado, há um olhar em excesso para o estudante, visto como 

protagonista. Os docentes são especialmente importantes também para o 

desenvolvimento, nem mais, porém nem menos importantes. Considerando que o 

próprio professor reconhece que precisa estar aberto a aprender e rever suas práticas, 

suas crenças. No entanto, observam-se cisões entre os próprios profissionais 

professores, por reclamações ideológicas, por falta de maturidade, ou por falta de 

conhecimento e reconhecimento da riqueza da diversidade humana na docência do 

ensino superior e de quantas oportunidades de desenvolvimento ali existentes. 

A transformação exigida pelo contexto de incertezas, continua a ensinar 

e a pesquisar, com desafios em relação à tecnologia, ao excesso de informações e às 

exigências do volume dos papers, na relação com os estudantes mais questionadores, 

conhecedores das desigualdades sociais.  

Pensar em competências e disposições do professor do ensino superior 

a serviço do desenvolvimento de cidadãos do mundo para o mundo, é uma 

oportunidade para a valorizar a proposta de Nussbaum (2015), quando ressalta as 

humanidades e as artes, por desenvolverem pessoas com capacidade de pensarem 

por si próprias, de considerar a tradição, de compreender o sentido do sofrimento e 

das realizações dos outros, com percepção do coletivo, para a educação e o 

desenvolvimento. 
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Como sugestão de uma proposta para desenvolvimento de 

competências  e disposições docentes, para o ensino superior, apresenta-se uma rede 

de autodesenvolvimento participativa, como oportunidade dos professores terem 

tempo para estarem juntos, formarem-se continuamente juntos, ensinarem e 

aprenderem mutuamente, conectados em sua diversidade de formação inicial e 

continuada, em sua complexidade humana, considerando subjetividades em sua 

pluralidade, com experiências distintas; e, principalmente, com abertura para a 

cidadania, as humanidades, as artes, as tecnologias, as inovações como exercício de 

um novo olhar. 

Nussbaum (2015) traz sua preocupação para desenvolver a capacidade 

da compreensão também pelas universidades, através das humanidades e das artes, 

desenvolvendo um tipo de educação participativa que estimula e aprimora a 

capacidade de perceber o mundo através do olhar de outra pessoa. 

Com tamanha valorização e necessidade das tecnologias no ensino 

superior, do conhecimento técnico, a preparação e a formação dos professores das 

IES estão sendo desconsideradas, de tempos em tempos, os aspectos humanistas, 

muito menos conectadas entre si, corre-se o risco de, como evidencia Nussbaum 

(2015), formar uma massa de indivíduos tecnicamente treinada, com a mente obtusa, 

cujo horizonte é assustador, um verdadeiro suicídio da alma. 

Por isso, a reflexão de uma proposta sobre formações para o professor, 

apresentada na – ORBIS NEXUM18 - Rede de Autodesenvolvimento Participativa 

- formação docente para o ensino superior, possibilita olhar para outros  

paradigmas, em cenários da educação superior, constituída a partir de discussões 

teóricas e vivenciais, reunidas na pesquisa sobre o contexto das IES, dos processos 

de ensino-aprendizagem e dos docentes, bem como considerados os levantamentos 

mencionados, para uma ideia futura para a formação continuada. Trata-se apenas de 

apontamentos, sugestivos, para nortear uma rota rumo a territórios do saber-fazer 

docência em conjunto, a partir de algumas vulnerabilidades da formação do 

professor, sem nenhuma intenção de apresentar um passo a passo ou guia pronto 

para ser aplicado ou reproduzido.  

Assim, o plano de ação aqui apresentado busca promover uma “viagem 

para a conexão de saberes” entre docentes do ensino superior, a partir de integrações, 

interações e interdisciplinaridades, bem como sugestão, para reflexão de algumas 

 
18A conexão. 
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competências, disposições e capacidades que possibilitem oportunidades de se 

descobrir um caminho para o docente flexível, humano, técnico, inovador e ético, 

primeiramente com os próprios colegas da profissão professor, em benefício de um 

projeto amplo de desenvolvimento, que parte do gesto pedagógico para o gesto de 

cidadania, ao perceber o mundo da profissão professor também através do olhar do 

outro professor. 
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APÊNDICE A - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA PESQUISA E 
PERMISSÃO PARA COLETA DE DADOS NA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

  

Eu, ________________________________________________, na qualidade 

de Reitora da _______________________________________________________ 

Franca/SP, declaro estar informada da pesquisa COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O 

ENSINO SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL EM 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS, VIVENCIAIS E PROPOSITIVAS a ser conduzida pela 

pesquisadora Mnda. Sandra Magali Junqueira, sob responsabilidade da orientadora Profa. 

Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-

FACEF. 

Ciente de que a metodologia da pesquisa será desenvolvida conforme o 

princípio da ética em pesquisa no país, declaro estar ciente que esta pesquisa será importante 

para reunir ideias, conceitos e propostas para que a formação e a condução das práticas 

pedagógicas do ensino superior sejam cada vez mais pertinentes e significativas. 

 

Termos em que, 

Concede autorização prévia. 

Franca, 27 de agosto de 2019. 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________ 

RG: _____________________________ 

Cargo: ___________________________________________________ 

Instituição: ________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO TCLE - Gestores do Ensino Superior 

 

 

Resolução CNS Nº 466/2012 

  

 
Ilmo.(a). Sr.(a). Prof.(a). Dr.(a). __________________________________________________________ 

 

Temos a honra de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O ENSINO 

SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL EM PERSPECTIVAS TEÓRICAS, VIVENCIAIS E 

PROPOSITIVAS”. O objetivo geral da pesquisa é reunir discussões teóricas e vozes sociais de docentes do ensino 

superior, a fim de delinear competências docentes que desencadeiam os desenvolvimentos humano e social. Além 

disso, estabelecer proposições para consolidação de práticas sustentáveis, planejadas, para atender às demandas 

sociais.  

A coleta de dados deverá contar com a participação em entrevista de um representante legal/gestor/pró-

reitor/coordenador de cinco Instituições do Ensino Superior do interior paulista, para consequente indicação de 

três docentes que possuam, no mínimo, cinco anos de atuação no Ensino Superior.  

Serão realizadas entrevistas semiestruturadas como um dos instrumentos para coleta de dados, com os 

professores, de forma individual e gravadas em áudio com o consentimento dos participantes e posteriormente 

transcritas. As entrevistas terão um roteiro de apoio em que serão abordadas questões relativas à docência 

superior, formação pedagógica, prática pedagógica dentre outras, porém a pesquisadora estará livre para abordar 

outras questões pertinentes à pesquisa que não constarão do roteiro.  

Após a etapa das entrevistas, será aplicada a metodologia de grupo focal com os docentes, por instituição, com o 

intuito de refletir sobre planos e ações que possibilitam uma dinamicidade e potencialização na formação 

continuada de docentes do Ensino Superior, como forma de intervir nos desenvolvimentos humano e social. O 

objetivo central do grupo focal é identificar sentimentos, atitudes e ideias dos membros a respeito de um 

determinado assunto ou tema.  

Esclarecemos que, durante o trabalho, não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos ou forma de 

pagamento pela participação no estudo.  Garantimos que sua identidade será preservada em todas e quaisquer 

publicações desse trabalho, assim como a Instituição sob sua responsabilidade. 

A pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Sandra Magali Junqueira, orientada pela professora Dra. 

Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira. Para quaisquer esclarecimentos, por favor, entrar em contato com a 

pesquisadora no telefone (16) 99123.2511.  

É importante mencionar que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e que poderá recusar-se 

a responder a alguma questão que considerar inconveniente.  

Salienta-se que a presente pesquisa tem o intuito maior de reunir ideias, conceitos e propostas para que a formação 

e a condução das práticas pedagógicas do ensino superior sejam cada vez mais pertinentes e significativas. 

Estando de acordo, solicitamos sua assinatura neste Termo de Consentimento em concordância com a resolução 

CNS nº 466/2012.  

 

 

Consentimento pós-informação 

 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado (a) sobre o que a 

pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em 

participar da pesquisa.  

 

Data: ___/ ____/ _____  

  

 

__________________________________________________________________________  

 

Assinatura do participante - Nome: __________________________________________ 

 

 ________________________________   _____________________________ 

Pesquisadora Responsável   Orientadora 

Sandra Magali Junqueira  Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira  
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO TCLE - Docentes do Ensino Superior  
 

 

 Resolução CNS Nº 466/2012 

 

  

Ilmo.(a) Sr.(a),  

 

Temos a honra de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O 

ENSINO SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL EM PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS, VIVENCIAIS E PROPOSITIVAS”. O objetivo geral da pesquisa é reunir discussões teóricas 

e vozes sociais de docentes do ensino superior, a fim de delinear competências docentes que 

desencadeiam os desenvolvimentos humano e social. Além disso, estabelecer proposições para 

consolidação de práticas sustentáveis, planejadas, para atender às demandas sociais.  

Uma das etapas da coleta de dados deverá contar com a participação em entrevista de três docentes 

que possuam, no mínimo, cinco anos de atuação no Ensino Superior.  

Serão realizadas entrevistas semiestruturadas como um dos instrumentos para coleta de dados, com 

os professores, de forma individual e gravadas em áudio com o consentimento dos participantes e 

posteriormente transcritas. As entrevistas terão um roteiro de apoio, em que serão abordadas questões 

relativas à docência superior, formação pedagógica, prática pedagógica dentre outras, porém a 

pesquisadora estará livre para abordar outras questões pertinentes à pesquisa que não constarão do 

roteiro.  

Após a etapa das entrevistas, será aplicada a metodologia de grupo focal com os docentes, por 

instituição, com o intuito de refletir sobre planos e ações que possibilitam uma dinamicidade e 

potencialização na formação continuada de docentes do Ensino Superior, como forma de intervir nos 

desenvolvimentos humano e social. O objetivo central do grupo focal é identificar sentimentos, atitudes 

e ideias dos membros a respeito de um determinado assunto ou tema.  

Esclarecemos que, durante o trabalho, não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos ou 

forma de pagamento pela participação no estudo.  Garantimos que sua identidade será preservada em 

todas e quaisquer publicações desse trabalho. 

A pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Sandra Magali Junqueira, orientada pela 

professora Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira. Para quaisquer esclarecimentos, por favor, entrar 

em contato com a pesquisadora no telefone (16) 99123.2511.  

É importante mencionar que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e que poderá 

recusar-se a responder a alguma questão que considerar inconveniente.  

Salienta-se que a presente pesquisa tem o intuito maior de reunir ideias, conceitos e propostas para 

que a formação e a condução das práticas pedagógicas do ensino superior sejam cada vez mais 

pertinentes e significativas. 

Estando de acordo, solicitamos sua assinatura neste Termo de Consentimento em concordância com 

a resolução CNS nº 466/2012.  

 

Consentimento pós-informação 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado (a) sobre 

o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, concordo em participar da pesquisa.  

 

Data: ___/ ____/ _____  

  

__________________________________________________________________________  

Assinatura do(a) participante  

 

 _____________________________   _____________________________ 

Pesquisadora Responsável   Orientadora 

Sandra Magali Junqueira  Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira  
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APÊNDICE D -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO TCLE - Estudantes do Ensino Superior 

  

 
Resolução CNS Nº 466/2012 

 

  

Ilmo.(a) Sr.(a),  

 

 

Temos a honra de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O 

ENSINO SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL EM PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS, VIVENCIAIS E PROPOSITIVAS”. O objetivo geral da pesquisa é reunir discussões teóricas 

e vozes sociais de docentes do ensino superior, a fim de delinear competências docentes que 

desencadeiam os desenvolvimentos humano e social. Além disso, estabelecer proposições para 

consolidação de práticas sustentáveis, planejadas, para atender às demandas sociais.  

Uma das etapas da coleta de dados deverá contar com a participação de alunos brasileiros, concluintes 

de graduação de cursos diversos e aleatórios do ensino superior, quando será aplicada a metodologia 

de grupo focal, por instituição, com o intuito de refletir sobre o contexto universitário e ensino superior. 

O objetivo central do grupo focal é identificar sentimentos, atitudes e ideias dos membros a respeito de 

um determinado assunto ou tema.  

Esclarecemos que, durante o trabalho, não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos ou 

forma de pagamento pela participação no estudo.  Garantimos que sua identidade será preservada em 

todas e quaisquer publicações desse trabalho. 

A pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Sandra Magali Junqueira, orientada pela 

professora Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira. Para quaisquer esclarecimentos, por favor, entrar 

em contato com a pesquisadora no telefone (16) 99123.2511.  

É importante mencionar que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e que poderá 

recusar-se a responder a alguma questão que considerar inconveniente.  

Salienta-se que a presente pesquisa tem o intuito maior de reunir ideias, conceitos e propostas para 

que a formação e a condução das práticas pedagógicas do ensino superior sejam cada vez mais 

pertinentes e significativas. 

Estando de acordo, solicitamos sua assinatura neste Termo de Consentimento em concordância com 

a resolução CNS nº 466/2012.  

 

Consentimento pós-informação 

 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado (a) sobre 

o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, concordo em participar da pesquisa.  

 

Data: ___/ ____/ _____  

  

 

__________________________________________________________________________  

Assinatura do(a) participante  

 

 ________________________________  _____________________________ 

Pesquisadora Responsável   Orientadora 

Sandra Magali Junqueira  Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA  
Gestores do Ensino Superior 

 

COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO 

E SOCIAL EM PERSPECTIVAS TEÓRICAS, VIVENCIAIS E PROPOSITIVAS 

 

Relevância da pesquisa: compreender mais sobre o docente do Ensino Superior e, assim, 

posteriormente, que sejam pensados espaços, intervenções inovadoras que permitam a descoberta 

de competências essenciais dos docentes e discentes do ensino superior.  

 

Objetivo Geral: reunir discussões teóricas e vozes sociais de docentes do ensino superior, a fim de 

delinear competências docentes que desencadeiam os desenvolvimentos humano e social. Além disso, 

estabelecer proposições para consolidação de práticas sustentáveis, planejadas, para atender às 

demandas sociais. 
 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA: GESTOR 01 (G1) 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1 Como adequar o ensino superior ao mundo das instabilidades e das incertezas postas 

cotidianamente pela tecnologia, pela exigência da interconectividade, pela necessidade da 

participação criativa para a construção complexa de novos saberes, mantendo as relações humanas 

para o desenvolvimento social? 

 

2 Assim, de um lado, os avanços tecnológicos, a necessidade de olhar para o indivíduo e para a 

sociedade e agir de forma sustentável e responsável, de outro lado, ao que parece, as práticas 

pedagógicas sedimentadas pela abordagem tradicionalista. Como estabelecer um outro perfil para o 

docente, de forma que seja um profissional que atenda às demandas atuais? 

 

3 Quais os elementos técnicos, humanos e sociais que permitem constituir um perfil de docente do 

ensino superior, na contemporaneidade, e que possibilitam observar um impacto nos 

desenvolvimentos humano e social, a partir da disponibilização de competências de estudantes? 

 

4 O século XX, que parece tanto valorizar a criticidade, faz a sociedade reconhecer a importância da 

educação, com a devida valorização ao Ensino Superior, como cenário capaz de promover as 

transformações necessárias. Sendo assim, Buarque menciona a “encruzilhada” como a esperança de a 

universidade estar a serviço de novas escolhas entre uma modernidade técnica ou uma modernidade 

ética.  

 

5 Em meio às muitas mudanças ocorridas nas Universidades quanto aos temas como a provisoriedade 

do conhecimento, prazo de validade dos diplomas, a permanência da universidade extinguindo-se a 

ideia de ex-aluno, a atualização dos doutorados que não devem servir como troféus, a revalidação da 

graduação e da pós-graduação mediante concursos periódicos e flexibilidade na duração dos cursos, a 

dinamização da produção do conhecimento com publicações on-line , eliminação das fronteiras entre 

as universidades, forte incentivo ao ensino à distância; como ficam as necessidades dos docentes do 

ensino superior quanto à sua prática no processo de ensino-aprendizagem? As inovações tecnológicas 

e outras questões contemporâneas exigem novas competências neste contexto universitário em plena 

transformação? 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA  
Docentes do Ensino Superior 

 
COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO 

E SOCIAL EM PERSPECTIVAS TEÓRICAS, VIVENCIAIS E PROPOSITIVAS 

 

Relevância da pesquisa: compreender mais sobre o docente do Ensino Superior e, assim, 

posteriormente, que sejam pensados espaços, intervenções inovadoras que permitam a descoberta 

de competências essenciais dos docentes e discentes do ensino superior.  

 

Objetivo Geral: reunir discussões teóricas e vozes sociais de docentes do ensino superior, a fim de 

delinear competências docentes que desencadeiam os desenvolvimentos humano e social. Além disso, 

estabelecer proposições para consolidação de práticas sustentáveis, planejadas, para atender às 

demandas sociais. 
 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA: PROFESSOR 01 (P1) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

IDADE: _______ 

GRADUAÇÃO: _______________________________________________________________ 

TITULAÇÃO: _________________________________________________________________ 

ÁREA DE CADA TITULAÇÃO: ____________________________________________________ 

ANOS DE EXPERIÊNCIA DOCENTE: _______________________________________________ 

RELATO BREVE DESSA EXPERIÊNCIA: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA 

 

1. O que é uma universidade para você? 

 
2. O que é um bom professor para você? 

 
3.  O que seria uma universidade para o futuro? 

 
4. O que seria um bom professor para o futuro? 
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APÊNDICE G - ROTEIRO DE ENTREVISTA  
Estudantes do Ensino Superior 

 
COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR E OS DESENVOLVIMENTOS HUMANO 

E SOCIAL EM PERSPECTIVAS TEÓRICAS, VIVENCIAIS E PROPOSITIVAS 

 

Relevância da pesquisa: compreender mais sobre o docente do Ensino Superior e, assim, 

posteriormente, que sejam pensados espaços, intervenções inovadoras que permitam a descoberta 

de competências essenciais dos docentes e discentes do ensino superior.  

 

Objetivo Geral: reunir discussões teóricas e vozes sociais de docentes do ensino superior, a fim de 

delinear competências docentes que desencadeiam os desenvolvimentos humano e social. Além disso, 

estabelecer proposições para consolidação de práticas sustentáveis, planejadas, para atender às 

demandas sociais. 
 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA: ESTUDANTE 01 (E1) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

IDADE: _______ 

GRADUAÇÃO: _______________________________________________________________ 

TITULAÇÃO: _________________________________________________________________ 

ÁREA DE CADA TITULAÇÃO: ____________________________________________________ 

ANOS DE EXPERIÊNCIA DOCENTE: _______________________________________________ 

RELATO BREVE DESSA EXPERIÊNCIA: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA 

 

1. O que é uma universidade para você? 

 
2. O que é um bom professor para você? 

 
3.  O que seria uma universidade para o futuro? 

 
4. O que seria um bom professor para o futuro? 
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ANEXO 1 – QUADRO CATEGORIAS 
ENTREVISTA GESTORES 

 
GESTORES COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS ÀS 
FORMAÇÕES INICIAL E 
CONTINUADA DOS 
DOCENTES 

COMPETÊNCIAS DOCENTES 
ATUAIS NECESSÁRIAS À 
UNIVERSIDADE 

COMPETÊNCIAS DOCENTES 
ATUAIS NECESSÁRIAS 
RELACIONADAS AO ENSINO 
SUPERIOR 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 
DOCENTES NECESSÁRIAS 
AO FUTURO DA 
UNIVERSIDADE E DO 
ENSINO SUPERIOR 

Gestor1 “semana de aperfeiçoamento e planejamento 
pedagógico no início do semestre, com 
temáticas diferentes, para trabalhar reflexões, 
mas se o professor não está afim, não tem 
interesse, não tem alcance, não vai dar 
repercussão e isso reflete no semestre, no dia a 
dia, em reclamação, em comportamento em sala, 
e aí sobre pro diretor.” 

 
“a cada semestre, percebe-se uma diminuição de 
problemas que exigem orientações da direção, 
pedindo calma e que seguir por esse caminho, 
treinando, workshops, palestrantes, mandando 
vídeos...” 

 
“se o professor se preparou e teve uma formação 
pedagógica para atuação no nível superior, para 
o ensino superior, mesmo sendo muito bom 
tecnicamente, ele consegue ter um equilíbrio de 
trabalhar essa questão humana 
“relacionamento”. Eu vejo essa deficiência. E se 
o professor tiver consciência e buscar essa 
formação, problemas serão minimizados.” 

“tecnologia como uma aliada, a favor da 
comunicação na Instituição com todos os 
envolvidos”. 

 
“não abro mão do princípio humano, do olho no 
olho presencial, mais que o virtual”. 

 
“há uma ausência, uma fissura profunda da 
convivência, justamente do aspecto humano.” 

 
“temos portas abertas pela ouvidoria, a comissão 
própria de avaliação – CPA, os alunos apontam 
mesmo, os alunos têm vozes aqui.” 

 
“educação é um contexto. Todos nós temos 
responsabilidades, todos os profissionais. A questão 
ética está em todos os lugares em todos os 
ambientes, o professor do estágio, o professor que 
busca parcerias para viabilizar a empregabilidade, 
eu vejo como um conjunto.” 

 
“íamos nas escolas falar dos nossos cursos para 
alunos, 100% sem pagar, e era falar para parede. 
Fizemos o contrário. Invertemos isso. Trouxemos 
aqueles alunos para dentro da faculdade. 
Começamos a oferecer cursos para falar de 
liderança, gestão de emoções, gestão de pessoas, de 
informática. Ele começa a respirar esse ambiente, a 
conviver aqui dentro.” 

 
“a minha força, discernimento, sabedoria, 
equilíbrio, tranquilidade, paciência, serenidade, 
respeito, nada é feito por atropelo, é através de algo 
que não abro mão e muitos intitulados estão 
distantes: a espiritualidade; e todos os problemas 
estouram aqui na direção, envolvendo todos os 
coordenadores, professores; e olho para o 
relacionamento.” 

“o que se fala muito é necessária a aplicação das 
metodologias ativas, aí passa um tempo, precisamos 
trabalhar plano de ensino por habilidade e 
competência e preciso de envolvimento. Aqui no 
ensino superior acaba estourando em nossas mãos 
um ensino completamente falido de níveis anteriores 
e aí vem um tal de ENADE. Aí o professor daquela 
faculdade é responsável por toda a formação e 
lapidação e às vezes precisa pedir a cabeça do 
coordenador, trocar o diretor e a faculdade é ruim... 
Aí que vem as habilidades e as competências. 
Precisa aprender a avaliar o grau de evolução da 
aprendizagem a partir de como esse cara chegou... 
Uma seleção com nota de corte alta. O cara entrou? 
Então o problema passa a ser seu por causa de um 
ENADE. Hoje nota 4 de Enade, mas há um trabalho 
fortíssimo por trás” 

 
“Com alunos por exemplo, não perceberam e não 
valorizaram uma palestrante incrível. Chamei a 
profissional, pedi para ela gravar vídeos de 2 
minutos, 90 segundos; foram 11 partes do conteúdo 
que enviamos para nossos 1200 alunos, todos viram, 
ouviram, refletiram, vieram discutir, agradecer, 
parabenizar, ou seja, um outro canal de comunicação 
de forma efetiva também. Um material criado aqui 
dentro e já está percorrendo outras unidades no 
estado e pode ser replicado outros anos”. 

 
“conheço profissionais da educação com o mais alto 
nível de titulação, o que não quer dizer serem bons 
professores. 
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GESTORES COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS ÀS 
FORMAÇÕES INICIAL E 
CONTINUADA DOS 
DOCENTES 

COMPETÊNCIAS DOCENTES 
ATUAIS NECESSÁRIAS À 
UNIVERSIDADE 

COMPETÊNCIAS DOCENTES 
ATUAIS NECESSÁRIAS 
RELACIONADAS AO ENSINO 
SUPERIOR 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 
DOCENTES NECESSÁRIAS 
AO FUTURO DA 
UNIVERSIDADE E DO 
ENSINO SUPERIOR 

Gestor 2 “Formando pessoas com capacidades 
emocionais, espirituais, tudo isso tem 
influenciado bastante, formar pessoas seguras 
para lidar com o que vier de tecnologia ou não” 

 
“o professor precisa enxergar que está sendo 
posto à prova, a maneira dele de atuar, de pensar, 
e estamos no momento: _olha você é 
extremamente importante, mas precisa se 
capacitar, digitalmente por exemplo, para lidar 
com power point, mídia social, que saiba se 
relacionar com os alunos nesse mundo... 
Estamos mostrando para os professores que as 
ferramentas estão aí para ajudá-los. E se o lado 
humano está fortalecido todo o resto você vai 
melhorando. “ 

 
“Eu não posso cobrar se eu não estou formando: 
capacitações digitais, metodologias novas, nós 
fortalecemos os docentes e o entendimento deles 
em relação a tudo isso também”. 

 
“trabalhamos a formação dos professores, o que 
é metodologia ativa? Se ele vai atuar nesse 
caminho ele precisa entender o que é. Fazemos 
2 capacitações anuais. Estamos num momento 
de mudar a cabeça das pessoas... Todos com a 
cabeça antiga e o aluno não sabe o que ele quer.” 

 
“Mestrado e doutorado não preparam o 
professor para lidar com o ensino superior, 
chegam despreparados, por isso que já estamos 
formando novos docentes no mestrado e 
doutorado, para saírem profissionais melhores 
daqui. O certo seria ter um curso específico que 
preparasse o professor antes de atuar em sala de 
aula, mas não podemos fazer isto, tudo isto tem 
um custo alto. E já estamos enfrentando custos 
para implantar novas plataformas, pagar cursos, 
congressos, conferências. Na Medicina é 
possível. O Professor da medicina antes de 
entrar em sala de aula, fica 1 ½ ano se 
preparando, mas é um curso que nos proporciona 
isto, mas  não  consigo  fazer isto  com todos os 
cursos, o custo é muito alto” 

“Pensando global e agindo local. Formar pessoas 
seguras, para o que vier de novidades, tecnológicas 
ou não, elas vão estar preparadas” 

 
“A CPA existe, funciona, o aluno tem voz, mas 
estamos preparando os alunos para aprenderem a 
avaliar melhor. Eles reclamam de professores que 
tem ótima avaliação, então não sabem avaliar...” 

 
“Hoje podemos aumentar as horas de extensão para 
formar melhor os nossos alunos, por exemplo, a 
partir do momento que eu vou lá na indústria, vejo 
um problema real e trago para cá. Tentar trabalhar 
com um conteúdo que seja aplicável. Esse aluno não 
enxerga mais ficar fazendo 15 horas de cálculo...” 

 
“Hoje começamos com pesquisa ... Iniciação 
Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado: 
temos 4 grandes programas de graduação: Mestrado 
e Doutorado em Linguística, Promoção de Saúde, 
Ciências (Química); Mestrado em Medicina 
Veterinária. Temos O núcleo de Relações 
Internacionais. Promovemos a pesquisa para 
exercitar o pensar, abrir a cabeça do jovem para não 
ficar em casa dormindo, e hoje tem alunos de 
pesquisa que ficam até depois da meia noite no 
laboratório de pesquisa (com segurança...) não é 
mais aquela faculdade que fecha obrigatoriamente 
às 22h30. 

 
“Temos também o Café com empresários, está na 
quarta edição, quando as empresas vêm para a 
universidade, traz a demanda; assim o corpo 
docente melhora para levar a realidade da empresa 
para a sala de aula, melhora a formação, estimula o 
aluno, atento à sociedade. A pesquisa de base é 
muito importante e estamos tentando aplicar pra 
atender os arranjos produtivos locais” 

 
“Temos contato com os ex-alunos que contam suas 
experiências para que nossa autoavaliação, para que 
também aconteça pelo egresso”. 

“o aluno está meio perdido em tudo isso, vem 
cansado do ensino clássico e não sabe se adaptar ao 
novo ensino, por exemplo, metodologias ativas na 
medicina para o aluno do primeiro ano é um 
choque”. 

 
“professores com paciência para esse momento de 
transição, dispostas a aprender, a mudar o mindset, 
maleáveis, flexíveis. Que veja o ambiente da 
universidade não apenas “eu vim aqui para dar aula 
e fazer a minha pesquisa”, precisa ver a sociedade, 
um mundo aberto para criar um curso novo, 
momentos de discussão, de reflexão, de cultura.” 

 
“fazemos a ponte internacionalmente: ciências sem 
fronteira, a pós graduação... Os alunos chegam de lá 
e não querem mais ficar nas salas de aula, e 
propomos aulas em laboratórios e laboratórios 
abertos, ainda tentando nos adaptar às necessidades 
e nem sempre os alunos entendem essa transição. “ 

 
“Se o professor estimula o aluno em pesquisa, o 
aluno estimula outros alunos em sala de aula e que 
estimula o professor também de volta” 

 
“os docentes estão entre duas eras e é este o 
momento de capacitá-los de formá-los, não dá mais 
aquele sistema clássico de sala de aula, ele também 
precisa entender isso, e existem as competências 
digitais, também, a facilidade de trabalhar em grupo 
porque antes o professor era um ser individual né? 
Aprender a trabalhar para um mundo globalizado, 
não mais presos em livros somente, precisa consultar 
artigos científicos, melhorar o pensamento global, 
com cabeça aberta. A base do conhecimento precisa 
ser forte, mas trabalhamos atualmente o 
empoderamento do docente e do discente para se 
sentirem aptos e em todo esse novo mundo que vem 
pela frente. “ 

 
“O aluno precisa ser acolhido pelos professores para 
se sentir pertencendo ao ambiente da universidade, 
temos centro de apoio psicológico ao aluno” 

“Inovar não é projetar em hologramas, usar 
todos os computadores mais atuais, não é o 
digital. Para a digital, temos os profissionais da 
informática para desenvolverem o que 
precisamos. Mas hoje inovar é esse novo olhar” 

 
“Estamos num limbo entre duas eras. É o 
momento de capacitar os docentes, de melhor 
formá-los, com novas metodologias, não dá 
mais aquele sistema clássico da sala de aula e o 
professor tem também que entender isso. É um 
momento que exige competências para lidar 
com o digital, mas também precisa aprender a 
trabalhar em grupo, sempre olhando lá fora, 
para um mundo globalizado e digital, voltado 
para artigos científicos e não somente livros” 

 
“Continuar formando indivíduos por meio de 
pesquisa. A pesquisa está sempre moldando a 
pessoa de acordo com a atualidade. A nossa 
pesquisa tem que atender aos arranjos 
produtivos locais, atender à necessidade social 
real.” 

 
“Precisamos melhorar a autoestima desse povo 
local. É um mundo aberto para criarmos 
momentos de reflexão, para criar novos cursos, 
momentos de cultura, gerar várias maneiras de 
nos relacionarmos com a sociedade.” 

 
“Em nossa cidade, por iniciativa do gestor da 
Unesp reunimos as faculdades para pensarmos 
juntos os 17 objetivos da ONU para as 
necessidades locais. Somos um grupo que 
refletimos juntos para a melhoria local e 
sempre falo que precisamos melhorar a 
autoestima do povo da cidade, que é rica em 
cabeças pensantes, mas ainda valoriza o 
produto que existe aqui comprado “fora”. 
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“Estamos capacitando os professores e alguns 
não entendem que precisam exercitar o 
“constant learning” e o aluno também entender 
isso. Estamos formando aos alunos para serem 
constantemente bem empregados...” 

 “O estágio-docência é uma exigência que permite o 
aluno do mestrado entrar em contato com o professor 
e a sala de aula, tem que ficar no mínimo 6 meses. 
Ele gosta tanto que pede para ficar mais tempo” 

 

GESTORES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Gestor 3 “primeiro, a questão está no processo seletivo 
(do docente) em conteúdo, didática, apresenta 
um projeto de pesquisa, pois precisa ter um 
perfil de pesquisador também e é feito uma 
análise do histórico do currículo dele: produção 
científica e experiência didática, baseado em 
documentos. E penso se esse modelo de seleção 
é capaz de avaliar não só os elementos técnicos, 
mas também os elementos humanos e sociais. 
Essa capacidade de não apenas transmitir com 
competência e de construir em conjunto com os 
estudantes, um conhecimento profundo, sólido 
de determinada área, mas também se ele é capaz 
de lidar com todas essas questões que 
abordamos até aqui. E se tivermos que ajustar 
essa seleção, tem outro desafio que é assegurar a 
impessoalidade na escolha.” 

 
“e não é fácil, mesmo com a deficiência da 
formação para dar aula, a começar por mim, não 
é fácil nos convencer enquanto docentes, a 
voltarmos para a sala de aula, por mais interativa 
ou participativa que seja, devido a todas as 
outras atribuições, ainda ter que dedicar um 
horário na semana para me qualificar 
pedagogicamente.” 

 
“No campo das ciências humanas e sociais, 
precisamos ir às bases. As práticas mudam o 
tempo todo, as regras mudam o tempo todo, a 
sociedade passa por uma transformação veloz... 
em função dessa fluidez, é preciso ter uma base 
sólida, não podemos cair na tentação de nos 
engajarmos em modismos temporários, 
precisamos reforçar a educação em que os 
alunos  tenham uma base teórica sólida a  partir 
dos clássicos ... Quem tem o domínio sobre o 
conhecimento,    sobre    os    princípios...    terá 

“temos muitos projetos de extensão, nos mais 
diversos campos da sociedade: ações em 
assentamentos rurais, em penitenciárias, em 
conselho de políticas públicas, tem o centro jurídico 
social que faz atendimento jurídico, mas 
interdisciplinar, também com o serviço social, 
projetos em associações comunitárias com 
população em situações de rua, que permitem 
contato com a prática e as necessidades da 
sociedade 

 
“Não dá para separar técnica e ética, toda tecnologia 
tem implicações éticas. E se o debate for ético, tem 
implicações técnicas.” 

 
“além da pesquisa, também preparamos para o 
mercado ou para concursos públicos na formação.” 

 
“a universidade vai muito além de um conteúdo em 
sala de aula, e mesmo da presença na biblioteca que 
poderia ser substituída por uma biblioteca virtual. É 
a vivência cultural que a universidade proporciona, 
é a convivência com o diferente, a organização 
política dos estudantes, a participação de uma série 
de seminários, de debates, de atividades, de 
discussões, mesmo informais que acontecem na 
república em que os estudantes moram, num horário 
do almoço, antes de ir para uma festa, nos jogos 
desportivos. Essa é a ideia de universidade. Essa 
convivência que forma o aluno e não apenas a sala 
de aula. O EAD pode até suprir a necessidade da 
sala de aula em determinados cursos ou disciplinas, 
mas certamente não vai resolver esse conjunto da 
formação.” 

 
“Reuniões  administrativas da universidade  até  dá 
para fazer à distância, mas é preciso que até no 
administrativo,   alguns   desses   encontros   sejam 

“Combinar esta prática da leitura clássica, sem ser 
somente a transmissão de conteúdo idêntica ao que 
está no livro, com práticas inovadoras: plataformas 
com vídeos, textos, livros que enriquecem 
aprendizado acessados em diferentes horários.” 

 
“Deve-se ter um tempo para a leitura crítica, 
confrontar autores, ver o que é real ou não quando se 
trata de msgs virtuais, ... 
A relação com o saber precisa reflexão...” 

 
“Por exemplo, um professor criou um blog, para 
produção e interação do conhecimento entre os 
alunos, que geram e registram comentários de 
pessoas que acessam de outros lugares, o que 
dinamiza e traz mais discussão para a aula...” 

 
“outro professor tem feito trabalhos desenvolvendo 
produções de vídeos com os estudantes, seminários, 
trabalhos escritos, também lógico.” 

 
“outro professor defende o ensino mais tradicional” 

 
“É muito diverso e essa é a riqueza da experiência 
do ensino superior. Na verdade, todos os professores 
têm liberdade para escolher o que ensinam e como 
ensinam. Há um projeto político-pedagógico, óbvio, 
há um acompanhamento dos departamentos e do 
conselho de curso, mas o nível de liberdade é muito 
grande. “ 

 
“importante a horizontalidade, mas tem limite 
porque o docente tem que ser o líder pedagógico e o 
líder intelectual.” 

 
“os alunos precisam aprender tecnicamente as áreas 
de conhecimento e precisam aprender a conhecer 
conhecimentos, por exemplo, precisam aprender o 

“certamente, precisamos passar por um 
processo de transformação e não podemos 
parar de ensinar e de pesquisar enquanto 
fazemos isto. Desenvolver competências para 
uma base geral sólida, desenvolvimento de 
capacidades de autoaprendizados dos alunos, 
habilidades de relacionamentos e 
posicionamentos para que o aluno aprenda e 
depois ele se especialize.” 

 
“estamos montando um banco dessas 
experiências inovadoras.” 

 
“também a educação para a tolerância, para a 
cultura de paz, para as escutas no âmbito das 
ideias, sem o recurso da violência física ou da 
violência simbólica. Desenvolver habilidades 
de posicionamento e de relacionamento há 
representatividade da sociedade como um todo. 
Então, isso torna o ambiente da universidade 
muito mais plural, são novas formas de ver, são 
novas demandas e essas pessoas que sempre 
estiveram excluídas da sociedade e esse 
esquema de desigualdade que existe espalhado, 
segregado entre centros de periferias das 
cidades, aqui passa a estar cercado num espaço 
bastante pequeno, seja das salas de aula ou dos 
muros do campus. E não é simples.” 

 
“o professor precisa estar preparado para olhar 
para essa diversidade de perto e para a 
transformação do estudante. Mesmo tendo uma 
seleção, um filtro, já se percebe uma crescente 
dificuldade com leitura e redação. Reputo isso 
a essa formação geral voltada para textos 
curtos, para vídeos, para pouca prática de 
escrita e leitura em profundidade.” 
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 melhores condições para lidar com as 

inovações” 
 

“explorar as instâncias que já existem na 
faculdade como a comissão permanente de 
ensino, os conselhos de curso, os conselhos de 
departamento, os conselhos de programa de pós- 
graduação para que não sejam órgãos 
meramente burocráticos, mas que sejam órgãos 
de reflexão sobre o fazer docente e o agir 
enquanto professores” 

presenciais para que as pessoas convivam, 
desenvolvam relações de confiança, isso não se faz 
por Skype ou por videoconferência ou qualquer 
outra tecnologia.” 

Direito e aprender a conhecer o Direito, porque ele 
muda o tempo todo. Não adianta decorar nada. O 
aluno precisa aprender a acessar esses novos 
conhecimentos, lidar, entender os conceitos, 
conseguir avaliar a aplicabilidade desses 
conhecimentos...” 

“formação pedagógica permanente, em função 
da dinâmica dos problemas concretos que se 
apresentam em cada realidade, com exceção 
dos docentes que já possuem uma formação 
pedagógica, mas muitos de nós não fomos 
formados para sermos professores, fomos 
formados para operar em uma técnica, para 
pesquisar, mas não para ensinar na área que 
graduamos. Então a gente aprende fazendo.” 

GESTORES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Gestor 4 “qualificação docente tem que ser constante, 
porque a mudança tá muito rápida,” 

 
“a gente tem há muito tempo já feito alguns 
cursos de aperfeiçoamento, então todo começo 
de semestre a gente tem mostrado para o 
professor o seguinte: o que que você tem de 
novo? Apresentado o novo para ele, incluindo 
aplicativos interativos e uso do celular com 
todos os alunos em sala de aula, para checagem 
do aprendizado etc.” 
“professores patinam e tem muita resistência, 
né? Não posso perder o foco... que é o ensino. A 
questão é: o que é e como ensinar? Então essas 
práticas que a gente tem feito, que chama PAD, 
Programa de Aperfeiçoamento Docente, é 
semestral até com foco em como elaborar uma 
prova, por exemplo. Num contexto da disciplina 
com a atualidade, você consegue muito mais 
extrair o conhecimento desse aluno dentro dessa 
nova metodologia.” 
“o professor precisa sair da zona de conforto e 
nem sempre é fácil, porque aquele discurso “eu 
sempre fiz assim e assim funcionou” é um 
discurso    que    ainda    impera,   infelizmente, 
...começamos a usar num curso cem por cento 
com metodologias ativas. Houve críticas dos 
professores e dos alunos... hoje o aluno, ele não 
consegue voltar pro tradicional, porque no 
cursinho ele tinha aula tradicional, no colégio ele 
tinha aula  tradicional  e chega na  universidade 
ele começa a ter aula numa mesa, com oito 
pessoas, um professor mediando e eles têm que 

“...e aí quando a gente fala em voz, como que eu 
coloco esse meu aluno nesse contexto? Então veja, 
o nosso desafio hoje enquanto formadores desse 
desenvolvimento humano é formar pessoas que 
tenham princípios... morais sim, que ele traz de 
casa, mas a gente traz alguns princípios fundantes 
aqui, que é do princípio ético da sua profissão, o 
código de ética de um profissional, é importante, e 
como eu consigo fazer com que a educação do 
ensino superior seja um agente de transformação, 
mas tenho que tá dentro dum contexto, que contexto 
é esse? Todos os parceiros têm que estar 
envolvidos.” 
“em 2019, o ensino EaD tirou cento e vinte mil 
alunos do ensino presencial. Essa geração é da 
década de dois mil, ele não foi criado mais no 
tradicionalismo, está diferente. EAD que antes não 
tinha qualidade, hoje tem qualidade. Me perguntam: 
“mas o aluno tem maturidade?” Não importa se tem 
ou não tem, se você faz uma videoaula que... que 
prende a atenção do aluno naquilo que ele tá 
acostumado já a fazer, o resultado vai ser muito 
mais eficaz do que o ensino presencial. Tá certo que 
nas avaliações, a última agora que teve, no IDEB os 
alunos do EaD tiveram um desempenho menor. 
Tem muito EaD muito bom, mas tem muitos EaDs 
ou escolas, do ensino superior, que não passam de 
um grupo educacional financeiro. E ele visa o quê? 
Visa retorno para os acionistas, então ele transforma 
o aluno em um número, que isso para ele é um 
cifrão. Aí perde a essência que é o ensino.” 
“... vamos fazer diferente? Na Engenharia que eu 
preciso fazer com que eu crie campos de estágio; 

“o curso de Letras, que eu sempre dou o exemplo 
aqui, eles envolvem muito no contexto lúdico da 
coisa e que o aluno tem que colocar isso em prática, 
então eles fazem sarau, eles fazem teatro, eles usam 
literatura para que você possa fazer alguma coisa que 
eles são parte integrante desse processo. Os alunos 
de Comunicação Social, eles tão fazendo aquilo que 
eu te disse, que é uma ideologia minha enquanto 
gestor hoje, pessoal, trazer as empresas dentro da 
instituição, então, nós tivemos semana passada um... 
um... uma exp... um trabalho de conclusão de curso 
dos alunos que eles fizeram toda a campanha 
publicitária deles para empresas e os donos das 
empresas vieram avaliar, então percebe o que é 
uma... eles tem que ter todo um re... referencial 
teórico, científico, pra dar base de ciência, né, que é 
um trabalho científico, mas eles fizeram uma coisa 
prática, onde aplicar essa teoria na prática. 
“E quando o aluno... se sente parte do processo, ele 
pertence, e aí começa a fazer sentido para ele, o 
sucesso não é só mais daquele que dominava o saber, 
o sucesso é coletivo, olha que bacana. Então é isso 
que a gente tem que tentar; todos os nossos cursos 
hoje têm laboratórios, para conciliar teoria com 
prática... “ 
“o professor tem que saber que ele lida com seres 
humanos, seres humanos são dotados de 
sensibilidade, são dotados de... dificuldades, de 
algumas particularidades que, muitas vezes, o 
docente precisa entender o seu contexto e convívio 
pessoal. E aí quando eu trato o aluno como um 
número, eu não consigo isso, então eu tenho que 

“tecnologias mesmo, de infraestrutura, tanto 
com novos métodos de ensino e aprendizado, é 
o que vai... nortear o ensino superior daqui pra 
frente. Só que muitas vezes, o aluno não tem 
maturidade para isso, ele não tem maturidade 
por quê? Ele vem de um ensino tradicional” 

 
“...uma educação com... participação, dentro de 
uma cultura participativa... criativa, uma nova 
metodologia que vai formar um indivíduo 
técnico, que também tem a ética. 
Então não é dar aula no meio do... do jardim.” 

 
“...o nosso aluno ele sente e ele gosta de regras; 
então quando você coloca regras, que é aquilo 
que a gente tinha lá atrás, que a gente lutava por 
regras, pra quebrar as regras... hoje o aluno ele 
tem a liberdade, mas não sabe o que fazer com 
essa liberdade, então você tem que ter um meio 
termo ali” 

 
“E muitas vezes o professor como autoridade, 
ele quer impor uma regra que muitas vezes não 
faz um sentido”” 
“... o que seria o ideal, seria grupos e salas 
menores, com professores personalizados, o 
problema que, nesse mercado que a gente tá, 
infelizmente a gente não consegue. Porque 
essas novas tecnologias, principalmente o EaD, 
trouxe uma concorrência que você tem um 
custo de um curso menor, e aí o que que 
acontece? Quando você se propõe a fazer um 
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 falar. Tudo tem um projeto pedagógico por trás 

dando a sustentação, mas... a resistência foi 
principalmente com os docentes, no começo. 
Então o docente não acreditava no método, então 
você tinha que sustentar, o gestor tinha que 
acreditar no método, como agente de 
transformação” 
“porque a universidade faz a pesquisa. Só que eu 
tenho dito, essa pesquisa que a gente tem visto, 
muitas vezes, ela é uma pesquisa “sexo dos 
anjos”, não tinha a eficácia dessa pesquisa, que 
isso ia para uma biblioteca, que não era 
pesquisado, era somente pesquisa teórica, não 
que isso seja ruim, pelo contrário, mas essa 
pesquisa pra esse novo jovem tem que fazer 
sentido, aonde que eu vou aplicar agora essa 
minha pesquisa? Então é isso que a gente tem 
colocado para os nossos professores, então todo 
o nosso contexto de formação.” 

mas esse aluno vai fazer o estágio só no final, 
durante o processo, como que a gente faz isso? 
Então a gente tá fazendo parceria com essas 
empresas, trazendo as empresas pra dentro da 
universidade, fazendo parceria com essas empresas 
e essas empresas, ou organizações, que têm dado 
essa abertura pra que os nossos alunos possam 
estagiar, só que não estagiar simplesmente para 
venda da força humana abstrata, do trabalho em si, 
mas pra trazer também a pesquisa da universidade 
para eles. E desde o começo, esse professor já tá 
sendo orientado, pra que conjunto com esse aluno 
comece a fazer pesquisas de novas técnicas pra 
mudar essa empresa. E já tá funcionando em vários 
cursos” 
“... eu trago a empresa para também entender a nova 
metodologia, para conseguir transformar. Faz 
sentido? Então, esse meu aluno e a empresa, 
trabalhando os dois planos, porque a velocidade tá 
muito rápida. Então eu formo aluno para o mercado, 
na minha concepção nova de tecnologia, e o 
empresário dentro da instituição, tanto na *escola 
prática de negócios, tanto para fazer pesquisa, 
então, é... esse curso de escola prática de negócios 
foi a proposta isso, para muitos “ah, vou 
qualificar”... e aí a gente começou a perceber que os 
empresários não tinham curso superior, e a gente 
abriu uma exceção modular, então nós fizemos o 
quê? A gente começou a trabalhar esse empresário 
numa nova perspectiva, que ele começou a ver que 
ele também é capaz de pensar, né, e que esse aluno 
não é aquele concorrente, que vai ser mais um, e 
sim, que vai somar à sua equipe” 
“...por que que os cursos à distância, a princípio as 
pessoas ficaram com medo, mas curso à distância 
acontece desde a época que eu sou menininho, 
telecurso, lembra? ...que vinha pelo correio, aquele 
Instituto Universal Brasileiro, lembra daquilo? É 
um curso à distância! ...vinha a fita cassete para 
ficar escutando. Já era um curso EaD, né, começou 
lá atrás. E aí a gente fala que isso começou agora, 
não, massificou agora com as tecnologias, né, e com 
esses grupos educacionais que têm só efeito 
financeiro, eles então investiram muito dinheiro na 
tecnologia de cursos EaDs, alguns muito eficientes 
e outros péssimos, e quem faz isso é o próprio 
aluno” 

 
“... Muitas vezes, as inovações 

tecnológicas não são simplesmente só a tecnologia, 
é importante a tecnologia, mas eu criar mecanismo 
pra que esse aluno possa também fazer parte desse 

personalizar o meu estudo, e como que a gente faz 
isso? Trazendo o professor para nova realidade” 
“O novo contexto desse aluno que chegou agora é o 
aluno é crítico, o aluno tem que participar, então se 
o professor continuar com aquelas monte de aula 
expositiva, não vai fazer sentido para o aluno, então 
esse professor tradicional tem que buscar novos 
métodos para ele sobreviver, se não ele tá fadado a 
sumir.” 
é um novo desafio: como eu tenho que mesclar o 
ensino tradicional para um ensino... com outras 
tecnologias diferentes, porque o aluno hoje não 
aguenta mais ficar cinquenta minutos escutando um 
professor.” 
“o desafio é: fazer com que esse paradigma rompa, 
ou ele seja rompido, também com a direção, 
coordenação e os professores, para que eles possam 
chegar e falar o seguinte, “olha, você vai usar o seu 
celular não pra ficar nas redes sociais, mas pra usar 
como um instrumento de pesquisa; você vai usar a 
sua tecnologia não pra ficar se distraindo com outras 
coisas, mas para que você possa usar isso a benefício 
do seu crescimento.” 

 
“Então, o que que eu tenho visto nas minhas 
andanças aí: muita, muita tecnologia, e aí a 
tecnologia não é fazer EaD simplesmente, eu posso 
fazer a tecnologia de um aluno que vai construir o 
seu conhecimento. Quando eu digo para você que 
tem que fazer sentido para o aluno, uma das maiores 
preocupações hoje, enquanto gestor é colocar o 
aluno como parte integrante no processo. Por quê? 
Porque o aluno como parte integrante de um 
processo ele sente dono do projeto, é diferente de ser 
um aluno passivo. Enquanto ele tá no projeto o 
sucesso passa a ser dele também, e o insucesso 
também passa a ser dele.” 
“...diferente da metodologia ativa, né, não é o aluno 
autodidata, o aluno ele tem que estudar, trazer o 
conhecimento prévio, tanto é que numa metodologia 
ativa o professor trabalha: abre e fecha o problema. 
Então, o professor lança o desafio, o aluno traz um 
conhecimento prévio e o professor fecha o desafio, 
daquilo que agregou numa semana, por exemplo, ou 
quinze dias, não importa. Com essa nova postura, 
tem vindo com uma postura diferente, um professor 
que interage mais, com a tecnologia principalmente, 
né, é... aqui para você ter uma ideia, quando a gente 
implantou o diário eletrônico, isso não faz muito 
tempo, dez anos atrás, veio a resistência à mudança, 
porque  as   pessoas  estavam  acostumadas  com  o 
diário manual... né. Quando um professor  percebeu 

ensino presencial com qualidade, pressupõe-se 
que você vai ter professores com titulação, e...” 

 
“... 
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  processo, cada um na sua particularidade, por 

exemplo, o curso de Letras, o curso de Psicologia, 
o curso de Matemática, que são as licenciaturas, o 
que que eles fazem? Fazem sarau, eles fazem 
apresentações, eles vão na escola... eu posso fazer 
novas tecnologias criando escolas de aplicação, 
colocar o meu aluno no contexto com as empresas, 
e aí atrelado com a com a tecnologia física mesmo 
que a gente tem, o que que a gente tá fazendo de 
diferente pra esse aluno. 

que a tecnologia veio pra... pra... pra facilitar a sua 
vida, aí ele gostou.” 

 

GESTORES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Gestor5 “o docente que não seja o de estudar e 
compreender o cenário que estamos imersos e a 
partir daí construir novas práticas. O primeiro 
passo, sem dúvida, é tomar consciência que as 
metodologias antigas e a forma de gestão da sala 
de aula do passado estão superadas. Hoje já é 
possível buscar referências em algumas 
universidades e faculdades que foram pioneiras. 
Não é preciso inventar a roda. Além disto, 
grupos de discussão e trocas de experiências 
entre os docentes se mostram eficazes nesta 
transição para um lugar que não sabemos bem 
qual é. O professor também precisa estar aberto 
a aprender e rever suas práticas, suas crenças. O 
que deu muito certo no passado, não está dando 
mais na atualidade, esta é a verdade inconteste. 
Aqui, como já disse, está se formando um grupo 
de professores, que coordeno, que vem trocando 
e compartilhando tímidas tentativas, porém já 
com algum sucesso.” 

 
“A grande maioria dos docentes e gestores, que 
estão atuando foram formados dentro de 
referências e modelos que não respondem mais 
à sociedade tecnológica e da informação. Todos 
nós nos assemelhamos muito com os nossos 
mestres e o Ensino Superior também esteve, até 
bem recentemente, estruturado de forma muito 
parecida com a faculdade e universidade que 
estudamos. Temos encontrado muita dificuldade 
para nos adaptar a esta nova realidade. É uma 
mudança de paradigma, de mentalidade. E neste 
cenário de transição é comum que se avance em 
alguns      aspectos,      que      se      resista   em 

“...a meu ver, as instituições de Ensino Superior têm 
enfrentado um duplo desafio nos dias atuais, dias 
estes marcados por profundas e rápidas mudanças, 
ou seja, precisam atualizar – e se inserir nesta nova 
realidade. Para isto, terão que dispor de ferramentas 
tecnológicas e precisarão competentizar o corpo 
docente e administrativo, bem como terá que 
humanizar as relações de trabalho no seu interior, 
como terão que estabelecer relações mais amenas e 
de empatia com o seu público e com a 
comunidade.” 

 
“Hoje temos que enfrentar, cotidianamente, 
problemas sérios, como por exemplo, doenças 
emocionais dos alunos, motivados por diferentes 
razões, que em um passado bem próximo não 
adentravam as instituições.” 

 
“cabe às IES entender, interpretar e apontar 
soluções para os problemas que as transformações 
colocam para os indivíduos, pois isto faz parte do 
seu papel social. Pesquisas precisam ser feitas neste 
sentido e apontar caminhos.” 

 
“Já começou surgir um grupo de professores, nesta 
instituição, que vem se reunindo, periodicamente e, 
para pensar e construir novas metodologias em sala 
de aula, que têm buscado se competentizar 
tecnologicamente, de modo a estabelecer um 
diálogo com seus alunos, naturalmente 
tecnológicos. Estes professores sabem que as 
metodologias que vigoraram, por mais de 60 anos, 
não atendem mais às demandas do público atual” 

“As práticas docentes e a relação que estabeleciam 
com o mercado não mais se sustentam e, se 
sustentam menos ainda as relações de autoridade (na 
verdade autoritarismo), como eram organizadas 
outrora, e nem as relações de ensino- aprendizagem. 
Os alunos, como já disse, são ativos, mais críticos, 
acessam o conhecimento em diferentes fontes e 
muitos deles são engajados e indignados com a 
forma que a sociedade está organizada. Os docentes 
precisam se reinventar em outras e diferentes bases. 
O diálogo se faz essencial. Tudo isto, inegavelmente, 
traz muita instabilidade e resistências.” 

 
“O que é certo e temos todas as evidências é que 
práticas pedagógicas que sempre deram certo, não 
dão mais. É um problema complexo a demandar 
soluções complexas. Este mundo de instabilidade e 
incertezas não nos possibilita pensar em caminhos e 
soluções a longo prazo. Este é o grande “nó”. 

 
“Hoje tudo muda o tempo todo... observo os 
empecilhos enfrentados pelos professores, e, em 
certa medida, eu também, os enfrento. São 
empecilhos que vão desde ordem pessoal, ou seja, 
dificuldade com a tecnologia, dificuldade em lidar 
com a profusão de informação e com a enorme 
quantidade de produção do conhecimento. Existem 
também os empecilhos na relação com os alunos. O 
jovem atual, é mais crítico, mais inquieto, questiona 
o que lhes é ensinado, tem consciência das 
desigualdades sociais, são vigilantes quanto aos 
preconceitos de toda ordem e lidam muito bem com 
a tecnologia.” 

“a tecnologia veio para ficar e vai ampliar cada 
vez mais. A questão central/ desafio é como 
fazer para que todos se beneficiem, igualmente 
do que ela tem de bom, que é inegável. Temos 
que fazer um enfrentamento efetivo junto à 
formação dos jovens para que eles resistam na 
categorização de pessoas: as ricas que têm 
acesso a tudo o que é de melhor e as pobres o 
contrário. Nós, educadores temos que lutar 
para que este estado de coisas não se apresente 
como normal e natural. Entendo que só haverá 
desenvolvimento social se todos os integrantes 
de uma comunidade tiverem acesso igualmente 
aos bens culturais.” 

 
“deverá ser um docente humano, um mediador 
do conhecimento técnico e ético. O docente 
deve ter claro que do ponto de vista da 
responsabilidade, a relação professor-aluno 
continua sendo uma relação vertical, em que o 
professor, no ponto de partida, deve ter total 
domínio técnico do que ensina, podendo se 
equiparar em conhecimento, aos seus alunos, 
no ponto de chegada. Deve ser uma pessoa que 
se deixe afetar pelos problemas individuais de 
seus alunos e também uma pessoa consciente 
da realidade social, que seja realmente 
indignado com o que está posto, buscando 
dessa forma conscientizar seus alunos, 
tornando-os agentes críticos e comprometidos 
com a mudança do seu entorno.” 

 
“Temos discutido muito esta questão no 
tocante às pesquisas, ou seja, elas devem trazer 
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 outros...Resumindo, penso que é uma 

construção cotidiana de novas práticas, em que 
será preciso reflexão antes da prática, durante ela 
e pós prática, conforme os estudos do Donald 
Schon.” 

 “...regularmente, os professores são questionados 
pelos alunos a respeito de conceitos que ensinam, de 
ideias que defendem, sendo apresentado a eles, pelos 
alunos, jurisprudências mais recentes de todos os 
Tribunais, muitas delas ocorridas no dia anterior. Os 
jovens lidam muito bem com a tecnologia, e acessam 
programas que já usam a inteligência artificial, que 
permitem, por exemplo, realizar a jurimetria, ou seja, 
tendências de julgamentos em causas semelhantes 
em determinado tribunal, indicando 
matematicamente a probabilidade de uma ação ser 
julgada procedente ou não. Todas estas 
transformações, muitas vezes, desinstalam o 
professor do seu lugar de notório saber técnico e tem 
causado constrangimentos, ainda mais em uma 
faculdade tão formal, normativa, tradicional e pouco 
afeita a raciocínios mais flexíveis. 

respostas para o entorno em que a faculdade 
está inserida. Acreditamos que mudanças 
efetivas no local mais próximo será o caminho 
mais profícuo para as mudanças em maior 
escala e até globais.” 

 
“Uma coisa é certa: nos tempos que estamos 
vivendo, não será possível formar um aluno 
apenas tecnicamente. Questões de ordem ética, 
que envolvem os Direitos Humanos deverão 
permear todo o ensino, sem contar que os 
alunos deverão ser chamados a serem mais 
criativos, flexíveis, enfim terão que saber dar 
respostas rápidas em cenários incertos, da 
mesma forma que seus professores.” 
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ANEXO 2 – QUADRO CATEGORIAS 
ENTREVISTA DOCENTES 

 
DOCENTES COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS ÀS 
FORMAÇÕES INICIAL E 
CONTINUADA DOS 
DOCENTES 

COMPETÊNCIAS DOCENTES 
ATUAIS NECESSÁRIAS À 
UNIVERSIDADE 

COMPETÊNCIAS DOCENTES 
ATUAIS NECESSÁRIAS 
RELACIONADAS AO ENSINO 
SUPERIOR 

OUTRAS COMPETÊNCIAS 
DOCENTES NECESSÁRIAS 
AO FUTURO DA 
UNIVERSIDADE E DO 
ENSINO SUPERIOR 

Prof1 
Bacharel em 
Direito 
Pós-doutorado 
23 anos docência 

“Eu sempre busquei o conhecimento em área que 
eu não tinha. 
uma experiência multidisciplinar. Então a 
experiência com professores de outras áreas, a 
menor formalidade de certas áreas... nos ajudou 
muito com uma visão um pouco mais aberta da 
formação docente” 

 
“Licenciatura, pelo menos nas especializações, 
os mestrados... Algo ligado à docência, à 
pedagogia. 
Eu senti falta da formação para ensino superior” 

 
“...trouxeram uma professora da Unicamp. E ela 
foi essencial para gente. Para postura, para 
questão da formação do professor como 
avaliador. Como avaliar? Avaliar é a prova, só? 
“É só a prova ou não? São outras formas também 
de avaliação”. Então, como formular uma 
questão? Já que prova é tão importante, como 
formular uma questão? O que é importante? 
Quais são os conteúdos que têm que estar 
presentes nessa... prova para que você possa 
cobrar? “Você tem que saber, é essencial que 
você saiba.” “Mas isso não é tão essencial.” “Se 
não souber isso aqui, não pode passar de ano.” 
Então tem algo nesse sentido. Você tem que 
trabalhar esse conteúdo específico, então foi 
muito importante essa visita” 

 
“Conversa entre docentes. Nós temos um grupo 
no Whatsapp, e nos encontramos mensalmente 
para poder receber também novas ideias. Uma 
professora tem livro publicado sobre 
metodologia ativa e nos traz experiências de 
outras instituições” 

 
Tem professores que são mais fechados mesmo, 
que não querem mudar sua metodologia de 
ensino e não há muito o que fazer, mas têm outros 

Universidade é talvez a única forma de suprir a falta 
do Estado, de se alcançar o degrau da autonomia, 
Hoje nós temos a escola pública que gera uma 
universidade privada. 
escola privada que gera uma instituição pública, há 
uma discrepância. Então, eu vejo a universidade 
como um lugar para se transformar vidas. Então eu 
digo pros meus alunos nas primeiras aulas que esse 
curso muda sua vida. Mudou a minha, mudou a do 
meu pai, a da minha mãe. Então, se não fosse isso, 
não teríamos condições. Se não fosse a Universidade 
do meu pai, não teríamos condições de estudar. Se 
não fosse a minha, não teria a oportunidade dos meus 
filhos. Aí vejo a universidade como uma forma de se 
mudar vidas. 

 
Eu acho que é mais mercadológico. Eles veem a 
educação no EAD mais como um negócio, e não 
como forma de se... melhorar. Então em si é muito 
interessante. Você olha as ferramentas e são 
maravilhosas, mas elas são direcionadas à 
Meritocracia... e não a ensinar. Enquanto o EAD 
estiver com essa filosofia, isso me amedronta um 
pouquinho. Eu vejo no Direito, na Medicina... Eu 
sou aberto, mas tem que resolver isso primeiro. 
Tenho receio se continuar do jeito que tá, dessa 
forma de vender um diploma. 

 
Acho maravilhoso o sujeito poder alcançar 
conhecimento na sua casa, seja ela onde for. Tenho 
colegas que se tornaram juízes e que um dia 
confessando para mim falou “Você não sabe a 
distância da faculdade de Direito até o Leporace a 
pé. É muito longe, e eu fazia isso todo dia. Ele saía 
de manhã, ia trabalhar, ficava aqui na faculdade, 
voltava a noite a pé porque não tinha dinheiro para o 
ônibus. Então era para você ver se fosse EAD não 
precisaria, teria  um alcance diferente. Mas não  sei, 
temos que trabalhar as estruturas primeiro. É muito 
fantasioso do jeito que está, sem internet gratuita por 

Pois eu sou professor, eu não estou professor. Eu 
estou advogado, mas se tiver que deixar o Magistério 
ou a advocacia, eu vou deixar advocacia. Eu sou 
professor 

 
Há um embate muito grande no direito. O aluno que 
chega no direito e nós temos que fazer um papel de 
acolhimento muito grande porque ele vai modificar 
sua linguagem, vai modificar a sua postura, até o seu 
visual 

 
essencial que os professores, por exemplo, do 
primeiro ano sejam acolhedores, porque se não te 
pegam a clientela, não tem segundo ano. Eles vão 
embora, porque é um curso muito formal. 

 
... eles são diferentes hoje. Eles vivem no virtual e de 
vez em quando vem para o real... metodologias 
ativas... tenho utilizado o estudo de caso, 
principalmente a “gameficação”, uso o Kahoot, no 
final da aula tem uma disputa, grupos com 
diversidade. Um grupo chamei de 300, o escudo 
ficava no colega, tinha que ajudar o colega, fizeram 
até a prova em grupo, depois seminários com todos 
participando. O resultado foi muito interessante, e 
quebrou por completo a ideia de professor, giz e 
lousa, né? Essa ideia de aulas 100% expositivas. 

 
ensinar é quase um estelionato porque na verdade 
você aprende. Você fala que tá ensinando, mas na 
verdade você está aprendendo muito 
Aqui são salas de 80. São 80 críticos, é muito 
interessante. 
A responsabilidade é muito grande. Eu vejo às vezes, 
fico frustrado com colegas que eu tenho plena 
convicção de que eles têm condições de auxiliar essa 
mudança de vida e simplesmente eles guardam o 
conhecimento para si, não externam. Isso é muito 
triste. Eu acho que é um dom. 

Nós queremos fazer um estúdio para poder 
gravar e auxiliar os alunos, ter um acesso, ter 
um enriquecimento maior e mesmo com alguns 
temas que não foram tratados na sala que podem 
ser buscados. 

 
autoconhecimento? 
Ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. 
Acho que precisa muito. Um bom professor tem 
que olhar isso. 

 
essencial que os professores, por exemplo, do 
primeiro ano sejam acolhedores, porque se não 
te pegam a clientela, não tem segundo ano. Eles 
vão embora, porque é um curso muito formal. 

 
 

Universidade para o futuro? 
É uma pergunta difícil. Mas eu acho que é essa 
que acolhe, que recebe e que transforma. É esse 
papel. 
Acho que é um papel transformador. A 
universidade do futuro é aquela que vai 
conseguir transformar pessoas, tirar as pessoas 
da pobreza e dar e elas condições de 
subsistência. 
Se você enxergar qual o alcance da 
universidade, a sua regionalidade, a sua função, 
a sua função regional, a sua importância naquele 
nicho, mas acho que ela atinge muito mais 
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 que são mais abertos a novas ideias e a gente 

aproveita esses daí para servir de exemplo. E 
temos conseguido muitas pessoas para nos ajudar 
nessas ideias novas 

exemplo, não tem jeito de ter acesso. Precisa ter uma 
internet boa para ter um acesso bom ao EAD. Como 
vou conseguir isso da minha casa? Tenho que pagar 
100, 200 reais numa internet razoável. Não tem 
internet gratuita. 

O professor da lousa está acabando. Infelizmente, eu 
comecei lá atrás com a lousa, com giz colorido e tudo 
mais. E hoje não. A minha aula é quase matemática, 
com gráficos... 
É feita uma análise de todos os julgados do tribunal 
sobre aquele tema específico, se baixa tudo. Hoje os 
tribunais são abertos a isso. Então no computador 
você baixa todos os julgados e faz um pente fino 
buscando e fala “não tem nenhum caso desse”. Todos 
os semelhantes ao seu ou iguais. 

 
trabalhos em grupo 
essencial trabalhar, receber as críticas que surgem, as 
situações, porque acho que quando... O magistério, 
você só descobre quando você joga informação. 
Claro que trabalhar com grupos menores é muito 
mais fácil de se dimensionar. Precisa ter vários 
grupos sobre várias situações que vão surgindo. São 
várias cabeças ao mesmo tempo. 

 
gente prepara uma aula com carinho (inaudível). 
Quando você começa a aula, cada aula termina de um 
jeito. “Onde é que eu fui?” Às vezes eu chamo um 
aluno e falo “se eu voar muito, você me dá um sinal” 
“Não, mas estava bom, professor.” “Não, me traz de 
volta” Porque as perguntas vão surgindo e você toma 
um outro caminho totalmente diferente. 

 
pessoas que não têm o menor dom para dar aula às 

vezes. Título não dá aula. Aí nós temos esses 
colegas que acabam, às vezes, frustrando 
habilidades. 

 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof2 professor é aquele que está sempre disposto a era lugar de saber tem que passar pela leitura dos clássicos, porém, a professor do futuro tem que tá antenado nisso, 
Bacharel em aprender com seus alunos, dos grandes mecanismos de produção e reprodução forma como os clássicos são apresentados, muitas de que ele tem que desenvolver junto de seus 
História estou sempre aberto para tentar entender as do conhecimento como escola, jornais, professores, vezes, jogam contra. alunos, essas capacidades para pensar a escola 
Doutorado mudanças dos meus alunos, e aos poucos me parece que a Universidade começa nós estamos vivendo um momento que tem muito pública nesse sentido, menos preconceituoso, 
15 anos docência eu estou muito nessa ideia de Pierre Levi que o a se transformar num lugar mais voltado para o material de boa qualidade sendo produzida no campo mais aberto ao diálogo, menos dar carteirada no 

 bom professor é aquele que funciona como um desenvolvimento de habilidades do que Aquisição digital, audiovisual, acho que tem muitos professores diploma, naquele almoço desagradável de final 
 intermediador entre saberes, então tanto o meu de conteúdo que debocham, acham que isso é uma de semana que o tio pergunta “você quer 
 saber, quanto o saber das redes quanto o saber onde os alunos que lá estão desenvolvem as suas superficialização e tudo mais, mas eu vejo como uma discutir comigo porque eu fiz história?” “Quer!” 
 dos colegas, ele uma analogia que que nós habilidades e buscam conhecimentos que eles porta de entrada, às vezes aquilo desperta o interesse Você responder isso para ele não vai resolver 
 vivemos em um grande dilúvio de informações, tenham interesse em produzir, claro, desde que isso do aluno e aí ele vai atrás para conhecer mais, então nem o seu nem o problema dele, então estar 
 só que diferente do diluvio bíblico que existia se reflita em algo que dê à comunidade acho que os clássicos são importantes e muitas vezes aberto, às vezes “da onde nasceu?” como eu fui 
 uma única arca, cada um de nós é uma arca, com  são apresentados de maneira ou muito intimidadoras cair nesses Olavo de Carvalho? Por isso, meu 
   ou então anacrônicas, então acho que é isso, quando  
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 conteúdos e conhecimentos e que a função do 

professor é colocar essas arcas em diálogo. 
bom professor é o que tá disposto a aprender e 
entende que o seu trabalho é o de intermediador 
de conhecimento, ele não é mais detentor de 
conhecimento, aquele que professa, cada vez 
mais aquele gênio, aquele sábio do palco dá 
espaço para um tutor, aquele que ajuda o aluno a 
desenvolver o seu conhecimento, por isso que eu 
falei das habilidades. 
então essa ideia de estar disposto a aprender, eu 
sempre falei isso, uma das coisas que a Unesp me 
preparou, era no final das contas, com o TCC e 
com o mestrado, a encarar esses desafios, eu não 
saí de lá sabendo tudo da história da América e 
ainda não sei, mas sabia onde começar uma 
pesquisa, fazer levantamento bibliográfico, 
separar um tema, então, como fui dar aula de 
sociologia, depois sociologia da educação, aí 
nessas leituras você acaba trombando com 
autores mais recentes que vão falar por exemplo 
Edgar Morin, Pierre Levi, que vão falar da 
transformação dos saberes, das competências e 
tudo mais, Perrenoud então você acaba abrindo o 
universo e uma coisa interessante é que (os 
pedagogos que não me escutem), mas grandes 
pensadores da pedagogia não foram pedagogos, 
eram filósofos ou sociólogos, ou psicólogos, 
biólogos então assim, e é muito interessante 
como começa com a sociologia e depois vai indo 
para a psicologia e a gente vai tendo essa 
mudança de um indivíduo mais coletivizado para 
um indivíduo mais individualista, então a 
psicologia acaba suprindo a sociologia nesse 
processo e aí, é algo que eu entrava em sala de 
aula morrendo de medo de uma pergunta que eu 
não soubesse responder, porque não era nada da 
minha área de conhecimento, e aí eu tive que 
admitir que a melhor saída para isso era eu falar 
“e não sei a resposta, vou procurar e a gente 
discute na próxima aula”, ou então perguntar 
“você sabe o que é, tem alguma indicação para eu 
ler?” então meus alunos de mestrado e doutorado 
hoje me ensinam coisas, eu postei ontem isso no 
twitter, você confiar no seu aluno que tá lendo 
uma fonte que você nunca leu, você confia nele 
porque você confia no seu papel de orientação, 
você sabe que ele não vai ler qualquer coisa, já 
fez um trabalho de base com ele e ele vai voar, na 
hora que ele volta, “legal, eu nunca tinha 
pensado”,   então   essa   minha   ida   para outro 
campo,  me  fez  perceber  que   nunca  ninguém 

Universidade, é que ela era (ainda é!), mas que na 
minha visão ela não deva ser, mas ela é muito 
ensimesmada, muito fechada para a validação dos 
pares, é muito um diálogo de especialistas, que às 
vezes, dá de ombros, ou esnoba a realidade da 
comunidade local, eu sempre fala para meus alunos, 
o que vocês aprendem aqui, tem que fazer sentido no 
ponto de ônibus na hora que vocês estão indo embora 
para casa, não adianta nada falar de pautas que vão 
mudar o destino da humanidade, revolução, se lá no 
ponto de ônibus ninguém te entende, então a 
Universidade tem que ser esse espaço de construção 
mas focado no interesse do aluno, desenvolvimento 
das suas habilidades, visando dar uma contribuição 
à sociedade. 

 
a universidade tal qual ela está agora, já é 
anacrônica, já tá fora do tempo, acho que por 
exemplo, nossos modelos de biblioteca tem ciúme 
do livro, então o aluno não pode pegar o livro, tem 
que ter o auxílio de alguém, tal, nas universidades 
americanas, por exemplo, que eu tive oportunidade 
de fazer estágio, tem copiadora dentro da biblioteca, 
para o aluno pegar o livro se ele quiser, às vezes 
precisava de um livro em outro lugar, dentro da 
cidade mesmo e eles me mandavam “você quer o 
livro inteiro ou um capitulo específico?” eu falava eu 
quero o capítulo tal e eles me mandavam o PDF no 
fim do dia; 

 
eu precisava de um livro que só tinha em inglês, nos 
EUA ou no kindle que eu peguei na hora e comecei 
a ler, na hora, tive que mandar o vídeo e tal, então eu 
acho que a gente ainda tem essa relação, de muito 
ciúmes com o conteúdo. 

 
o que nós temos a aprender com os gurus de 
internet?” Porque eles têm uma coisa que nenhum 
professor tem, a atenção do aluno. Então por 
exemplo, o youtube fez uma grande pesquisa com 
seus usuários e perguntou quem influenciava a vida 
deles? Aí deu 52% a família, trinta e tantos por cento 
os amigos, 20% os youtubers, 10% instagramers, 
9% artistas, sabe quantos por cento os professores? 
Zero! Zero. Então assim, esses caras fazem uma 
coisa que a gente não faz, eles têm a atenção do 
aluno, então de que adianta a universidade continuar 
tendo ciúme do seu conhecimento, dos seus 
procedimentos, dos seus hábitos, dos seus livros, e 
tratar aquele conhecimento como uma torre de 
marfim,  aí  ela  não  cumpre  esse  papel  social, de 
universalização dos saberes, dos aprendizados e tudo 

falo que a gente tem que desenvolver as habilidades 
dos alunos e focar nos interesses deles, tenho noção 
de que isso não é feito e qualquer maneira, tem que 
ter uma base conceitual, uma base, 

 
eu tenho colegas que eu falo “ vocês não sabem o que 
vocês estão falando”, porque todos esses youtubers 
que têm mudado a cabeça da molecada, alguns deles, 
possuem bibliotecas, que eles vendem os livros que 
eles indicam, e fazem dinheiro com isso também, 
então a gente tem uma visão que é algo muito 
superficial e às vezes não, eu sou uma pessoa que 
cheguei a determinados autores por conta de vídeos 
que eu assisti ou podcasts que eu ouvi, entendeu? 
Gosto muito dessas mídias como sendo uma quebra 
de gelo, porque a gente vive uma realidade que nosso 
aluno tem sérios problemas com leitura. 

 
Mark Block dizia “se de nada a história servir, pelo 
menos ela entretêm”, ela é divertida, perceba isso, as 
pessoas gostam de história, elas não gostam do jeito 
que a gente ensina história, que é meio parecida com 
a matemática, “quando nasceu beltrano”, o cara tem 
que decorar, então o professor tem que tá aberto a 
isso, então no campo da história é a história pública, 
esse interesse público pela, o que as pessoas querem 
saber da história e produzir algo que seja acessível às 
pessoas, entender que a produção do conhecimento 
não é só no lugar de aprendizagem. 

 
É englobar a questão nas tecnologias, brinco com 
meus alunos que eu substituí as minhas avaliações 
finais, que antes eram artigos, por elaboração de 
produtos digitais. Hoje eles fazem podcast no final da 
disciplina ou fazem perfis no Instagram, por 
exemplo, 

 
eu criei um canal de Youtube que eu comentava coisas 
da aula e, às vezes, eram perguntas de aluno que 
tinham vergonha de fazer a pergunta e aí eu respondia 
lá. No final da aula, falava porque você não perguntou 
na aula? “ah, porque o colega vai reclamar que a aula 
demorou porque eu fiz a pergunta”, aí respondia no 
youtube e às vezes estava no corredor e via alunos 
meus me assistindo, aluno que faltou, então se 
inteirava da aula, ou então o aluno falava “professor, 
fui embora e aí fui ouvindo a aula passada, porque 
pegou o ônibus a noite e ia voltar para a cidade dele e 
ficou ouvindo a aula. E aí outro fala assim tira lá, 
porque coloquei assim “Comentando a aula”, coloca 
o título da aula, porque às vezes alguém interessa 
mesmo não sendo seu aluno, que tem a ver com isso 

pai trazia, eu falo assim, “é, da onde nasceu 
isso?”. 

 
a universidade do futuro tem que estar aberta às 
novas tecnologias, mas não apenas substituindo 
a lousa pelo data show, as tecnologias tem que 
ser incluídas como estratégia de aprendizado de 
maneira que a gente trabalhe a sala de aula, a 
gente trabalhe mais a experiência do professor 
com os alunos, o desenvolvimento de projetos 
educativos e os conteúdos fiquem para fora de 
sala de aula, então que o aluno tenha mais tempo 
para ir para as bibliotecas, para produzir 
conteúdos diversificados, não só apenas um 
artigo, de final de disciplina, que vai ficar entre 
o professor e o aluno e ninguém mais lê, é um 
segredo entre aluno e professor então acho que 
tem que ser mais flexível, trabalhar com as 
tecnologias dentro da sala de aula, algo que tem 
sido muito bem dito por quem trabalha com 
fliperd? Learning, e tem que ser mais acessível 
à comunidade, seriam as três coisas 

 
universidade 
ela tem que ter a noção de que ela é o primeiro 
passo para que o conhecimento seja 
desenvolvido nos monumentos, nos teatros, nos 
museus, uma coisa não exclui a outra, nas 
bibliotecas, nas exposições de artes, nas 
exposições de grupos artísticos, então assim, 
“ah, esse filme não presta porque ele não fala 
sobre história”, mas os juízos da pessoa comum 
se formam às vezes por causa do filme! E aí 
você vai falar que não presta! O que que presta? 
“Aquele seu livro chato cheio de roda pé?!” 
Então acho que é isso: a universidade tem que 
ser pública no seu sentido mais amplo, de saber, 
de ter consciência de que o conhecimento se 
concretiza no espaço público, de vivência 
pública 

 
Tenho um aluno que já é formado, mas ele falou 
assim: “PROF02, não vou dar aula mais, não é 
minha praia”. Falei “Neto, você adora vídeo 
game, você adora!” e falei: “porque você, 
quando for dar aula, não leva seu vídeo game, 
(...) o jogo era Desembarque na Normandia D, 
“você dá sua aula e mostra aquilo pros alunos, 
enquanto um tá falando, você vai jogando”; e 
esses dias ele me escreveu que ele faz 
exatamente isso e se sente realizado como 
professor. 
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 domina tudo, você tem que estar sempre abertos, 

e mais, assim como eu, outros alunos podem 
também aprender sozinhos, então... 

 
tenho colegas na faculdade que nunca deram aula 
em nenhum lugar, fizeram pesquisa a vida inteira 
e saem da sala de aula dizendo, todo dia de aula 
é m dia perdido, se ele pudesse ele não entrava 
em sala de aula, 
a LDB já reduziu a carga horária do professor da 
universidade justamente para fazer pesquisa, mas 
“quão sadio é para um professor ficar na sala de 
aula, por mais que ele domine um assunto, 
pensando que ele vai ter um dia perdido?” 

 
acho que tem uma trajetória dentro da 
universidade, que o aluno faz mestrado, 
doutorado , pós doutorado e vira professor da 
Universidade e a vida inteira dele foi focada na 
pesquisa dele então ele acha que não há nada 
mais importante pro aluno saber do que aquilo 
que ele pesquisou então existe aquele professor 
que é muito focado no conteúdo, nos hábitos 
acadêmicos, nas formas que o conhecimento se 
reproduz na universidade 

 
É quase matar um professor quando você diz que 
tá preparando alguém para o mercado de 
trabalho, porque educação é quase que uma 
missão, é algo sagrado, mas quando não recebe 
bem, reclama! Mas enquanto for sagrado, você 
não pode reclamar, não é uma missão? 
Missionário não recebe. 

 
para meus alunos “se você não for seguir história, 
você pode fazer um canal no youtube sobre 
história”. “Quer ver este aqui”, aí eu mostro para 
eles. Existem canais... existe um que chama 
“profetuber”, que são professores que largaram 
cursinho para dar aula no Youtube e tem um 
milhão de gente, pensa o tanto de molecada que 
tá la no Instagram o dia inteiro e as vezes o Story 
de um professor falando sobre um acontecimento 
daquele momento. Quem que vai atingir mais 
gente? 

mais, então penso que a universidade do futuro tem 
que ser uma universidade que disponibilize mais 
acesso a seu conhecimento e que produza, que tenha 
uma grade mais flexível para que os alunos, tá 
vendo, até acho a palavra “grade”, você aprisiona o 
aluno naquilo. 

 
a Universidade para mim ela tem, ela é muito boa 
porque ela permite tempo para eu fazer as coisas que 
eu gosto, 
então tenho tempo para orientar um aluo que quer 
escrever sobre futebol, tenho tempo para escrever 
sobre algo que eu gosto 
mas por outro lado, é um poço de egos mal 
resolvidos, de pessoas tentando passar a perna nas 
outras, por simples destaque porque na universidade 
pública também a variação, você não ganha mais 
porque você trabalha mais, muito pelo contrário, tem 
gente que entra na universidade pública e aposenta, 
então tem muita guerra de egos, então o que vale é a 
sua projeção na carreira, e eu sou daqueles que fico 
mais satisfeito em fazer as coisas que eu gosto do 
que entrar nisso. 

 
90% dos meus colegas são contra EAD e eu sou 
favorável, acho que o caminho é a simbiose dos 
processos, uma parte feita a distância e uma parte 
presencial, mas com um sentido, se tudo tiver um 
objetivo pedagógico, funciona nos dois. E aí falo 
para eles: “está aí Olavo de Carvalho provando que 
educação a distância funciona”, tem um monte de 
gente reproduzindo que a terra é plana, não é porque 
ele entendeu errado ou aprendeu errado, é porque 
alguém ensinou para ele por uma ferramenta que 
você disse que não dá para aprender, e aprendeu. 

da história pública ne, então assim, o trabalho não 
termina e tem gente que fala que tem que proibir o 
celular dentro da sala e eu falo: não tem, porque você 
vai virar pro seu aluno 

 
Então minhas aulas sempre tem laptop aberto e 
quando o aluno pergunta assim, “professor, mas não 
foi nesse ano que aconteceu tal coisa?” eu viro pro 
primeiro aluno que tá com celular na mão e falo: “põe 
aí no Google!” Falo que uma das grandes 
brincadeiras pedagógicas é você entrar na sala e 
brincar de “ok, Google.” “Faz uma coisa que vocês 
não sabem”, “ah, tal coisa, ok google?!” Vamos ver 
se aquela resposta é legal? Vamos a partir daí? Então 
acho assim, cada vez mais a maneira como o aluno 
vive e adquire conhecimento, tem que estar envolvido 
no processo educativo porque ele é antes de qualquer 
coisa, um processo de socialização. 

 
tem gente que não é desse perfil, de fazer stories, 
publicações e tal, mas tem outros meios, eu tenho um 
podcast com alunos do mestrado e doutorado, meu 
grupo de pesquisa virou um podcast, então a gente 
debate assuntos, grava e manda no spotify, no 
youtube, está em qualquer lugar. Teve quase 10 mil 
acessos ano passado; é muito mais do que eu falo em 
sala de aula, tem gente que eu nunca vi na vida que 
entra lá, isso dá pro aluno uma noção de resultado 
imediato, que essa geração tem e que falta às vezes 
“quando você se formar”, então ele já vê coisa sendo 
feita e aí assim, se envolve mais e aí assim, a aula tem 
que ser ativa, a aula não pode mais ser o aluno sentado 
e o professor falando, tem que ser um processo ativo 
de aquisição e produção de conhecimento, 

 
hoje em dia sei que tem aluno que não quer aprender 
mesmo, é uma realidade no ensino público, o aluno 
que está lá e não vai seguir carreira, vai virar depois 
médico ou engenheiro, arquiteto, brinco que estão 
fazendo intercâmbio, estão amadurecendo, falo para 
eles “vai ser legal, ter a experiência de ter morado 
fora de casa, sem a ajuda dos pais”, tem a formação e 
isso vai te ajudar a pensar, então em uma aula de 
psicologia, você vai querer saber quando Freud falou 
isso, em que contexto, porque, e não achar que o 
Freud escreveu ontem uma coluna na folha 

 
tem gente que não, no noturno é muito nítido, chega 
cansada porque já trabalhou o dia inteiro e quer o 
diploma para sair daquela vida de caixa de 
supermercado para ganhar mais um pouco mais do 
Estado. 

Ele dá aula em lugares que o único lugar onde o 
aluno vai ter contato com vídeo game, é na aula 
dele, então é inclusivo! 
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   Numa sala de Relações Internacionais que eu estava 

dando uma aula sobre Renascimento e aí eu passei a 
Pietá do Michelangelo e perguntei quem já tinha visto 
e 80% levantaram a mão e eu nunca! O que esse aluno 
sabe que eu não sei? Não é igual o aluno que eu falo 
“Pietá” e ele fala “quem? É o nome da moça?”, então 
o professor tem que estar atento a isso. 

 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof3 
Licenciatura em 
Letras 
Doutorado 
20 anos docência 

o curso que eu fiz na década de 80 e o que eu 
tenho hoje, o que estou atuando hoje é muito 
diferente, hoje é um curso muito mais 
estruturado, com mais pesquisa então assim, a 
gente era preparado para ser professor, mas ao 
mesmo tempo, por exemplo eu me lembro no 
primeiro ano que entrei numa sala de aula 
inclusive eu comecei tanto na rede pública quanto 
na escola particular, no primeiro ano já iniciei 
assim, eu me questionava muito principalmente 
na escola particular, se eu continuaria sendo 
professora, porque não sabia lidar com certas 
situações então a experiência me fez mais ser 
professora educadora do que a graduação 
propriamente dita. 

 
eu sempre fui muito criativa, então eu ia criando 
as situações, acho que foi isso que me manteve 
nessa escola particular então eu criava muita 
coisa, dava aula de literatura infantil, criava 
dramatização, dava livrinho, montava jornal 
então isso me ajudou muito a me manter ali, acho 
que se eu não fosse criativa, naquele momento 
para lidar com o aluno acho que eu já teria saído, 
porque eu não fiz Letras por falta de opção, eu fiz 
letras por paixão, eu sempre gostei, na minha 
listinha de preferências, a primeira era letras e 
acho que isso que me levou e acho que hoje tenho 
certeza que nasci para ser professora. 

 
quando eu fui estudar sozinha eu me encantei 
muito então foi aí que eu me preparei 
pedagogicamente, didaticamente, mais 
especificamente para a área e aí eu fui gostando 
da área e foi por isso que acabei prestando em 
linguística. 

conhecimento. Acho que a Universidade é em 
primeiro lugar conhecimento, ele te leva para ter as 
habilidades, as competências, para criar 
experiências, se você não tem conhecimento você ... 
ne, então acho que é uma fábrica de conhecimentos. 

 
Agora eu acredito que a universidade tem que ser o 

tripé mesmo: ensino, pesquisa e extensão, porque só 
ensino não é o suficiente, só o professor falando lá 
na frente, passando conhecimento não é o suficiente, 
quando o aluno pesquisa, ele cresce muito, pode ser 
o aluno com mais dificuldade que tenha, quando ele 
faz com seriedade, quando ele tem um orientador 
acho que ele cresce muito e a extensão eu acho 
importantíssimo também, esse olhar externo, de 
poder ter o olhar do outro, que não é daqui de dentro, 
dele poder conhecer outras realidades, acho que isso 
é muito importante e acho que a pesquisa na 
universidade ela é muito chave, tanto pro professor 
quanto pro aluno, 

 
hoje existe outra questão muito importante na 

universidade que é a humanização, conhecimento, 
mas a gente não pode esquecer do humano. 

gosto muito de trabalhar com jovens, acho que jovem 
ajuda você não envelhecer, você tá sempre se 
atualizando e fui também aprendendo a lidar com o 
jovem... o professor de ensino superior, primeira 
questão ele não pode ter preconceito com nada e ele 
tem que aceitar o jovem como ele é e não quer dizer 
que a gente aceite problemas por exemplo com 
drogas, mas a gente consegue olhar pro aluno e 
consegue conversar, eu tento quando um aluno me 
procura eu tento conversar muito abertamente sobre 
isso, porque se você tiver muito moralismo, você não 
chega nesse aluno então acho que eu aprendi muito 
com os jovens e aprendi muito a lidar com os jovens. 

 
No ano passado eu fiz uma atividade assim com eles, 
antes de começarmos a trabalhar, começar a 
introduzir a linguística, no primeiro dia de aula eu 
apresentei o plano, falei como iria ser as aulas, falei 
olha, vocês tem uma liçãozinha de casa, dei uns 
papeizinhos para eles. “O que é linguística?” “O que 
você entende por língua”. Eles podiam pesquisar na 
internet e trouxeram e a partir disso eu comecei a 
aula, 

 
passei uma atividade que eles tinham que utilizar os 
recursos tecnológicos para montar uma aula, então 
eles tinham que fazer a sequência didática da aula e 
tinham que também não só como professor, porque 
como aluno não dá tempo de aplicar numa sala de 
aula, eles tinham que pensar como seria o resultado e 
eles montavam o resultado, então eles montaram 
vídeo, conversa de WhatsApp, trabalhando com 
variante linguística, montaram jornal televisivo, 
podiam usar qualquer recurso, montaram literapedia, 
que fizeram um blog que podiam entrar, faziam os 
links, fiquei muito feliz porque eu não tenho 

Acho que seria uma Universidade realmente, 
que as pessoas pudessem ir e vir, então assim, a 
gente já tem alguma coisa, internacionalização, 
mas eu queria que isso fosse mais intenso sabe?! 
Que viessem muitos alunos de fora, que 
pudessem chegar para nós para a gente conhecer 
outras culturas, porque você perde todo o seu 
preconceito, você começa a ver que o mundo 
não é aquele espaço que você vive quando você 
convive com outras culturas, então acho que 
essa, para mim, a primeira questão, pensando 
em globalização, seria esse ir e vir, meus alunos 
poderem ir para fora e outros alunos virem para 
cá e ter essa troca, 

 
acho que a tecnologia veio para ficar, não tem 
como, é algo que está aí e vai se instalar cada 
vez mais, não só cm coisas da tecnologia, 
algumas coisas da tecnologia me incomodam 
sim porque acho que as pessoas tem ficado 
muito desatentas, então essa falta de atenção, 
essa profusão de imagens que deixam as 
pessoas fora, não conseguem mais se 
concentrar, isso me preocupa, mas acho que tem 
muita coisa da tecnologia que pode ser revertido 

 
então vou falar uma coisa que eu vi que fiquei 
encucada. Fui no museu da gente sergipana e 
fiquei encantada, é uma coisa que sonho em 
fazer com o curso de Letras, que de umas 
personalidades, professores, artistas, tinha até 
um filólogo e era um telão que você põe fone de 
ouvido e a foto falava contando quem ele era, e 
eu gostaria de ter uma exposição que a gente 
pudesse  pôr  as  pessoas   da Literatura,  sabe, 
falando, contando, podendo trazer os alunos da 
rede pública principalmente para conhecer isso, 
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 no Estado, por exemplo, muito ciúme, então 

assim, vivi situações assim, comecei a dar aula 
com 23 anos, então assim, “ah, ela faz isso 
porque ela é nova”, depois “ela faz porque ela 
porque é solteira”, “ah, ela faz porque ela não tem 
filho”, então tudo que eu fazia tinha um motivo 
que era pessoal e não por ideal, mas sim porque 
eu era nova, então vivi muito isso, desse ciúmes 

 
vivi os extremos, de chegar uma professora e 

falar assim: “você dá aula em faculdade?” Dou. 
“Você tem que preparar aula?” Claro. “ah, por 
isso nunca vou dar aula em faculdade.” 

 condições de trabalhar com isso por falta de 
conhecimento mesmo 

 
e esses meninos eles sabem tudo então assim acho 

que foi uma experiência muito interessante porque 
eles podem fazer isso em sala de aula, eles conseguem 
fazer isso em sala de aula, então eu acredito que as 
próximas gerações de professores, se eles forem 
preparados para isso, eles podem realmente trabalhar 
com as tecnologias. Aí eles não iam fazer prova, eles 
iam apresentar em sala de aula, eles tinham 10 
minutos para apresentar os resultados, ficou tão bom 
que eu pedi para me mandarem, gravei num CD e 
entreguei na aula da saudade, falei isso aqui é um 
material que vocês podem usar nas aulas, vocês 
compartilharam e vocês podem usar em sala de aula. 

 
eles chegam, em termos de conhecimento, não todos, 
mas um bom número, muito fracos de conhecimento, 
vou falar da minha área, muita dificuldade de 
expressão, leitura, escrita. Administração, contábeis 
por exemplo, assim fiz coisas ano passado que nunca 
imaginei que ia fazer na faculdade, coisas que ensino 
fundamental, que é fazer retextualização, que é pegar 
o texto do aluno, pôr na lousa, reescrever, mostrar 
onde estavam os erros 

 
Eles ficam o tempo todo no celular, não todos, mas, 
por exemplo, na administração, 40 % fica no celular 
então eu até deixo usar, uma coisa que eu hoje, minha 
aula para esses cursos, não demora mais de meia hora, 
depois eles tem que fazer a parte deles, então quando 
eu tenho espaço físico, por exemplo de usar 
laboratório vou muito pro laboratório com eles 
porque aí eles ficam la no computador pesquisando, 
na medida do possível eles podem usar, para fazer 
algumas atividades, buscar imagens para produzir, 
tenho feito, por exemplo se é uma empresa, toda 
empresa ela precisa ter uma comunicação, interna e 
externa, então interna, vamos supor que teve um 
alagamento, então como que você vai dizer para seu 
cliente, então você vai por isso na internet, então tem 
feito muito esse tipo de casos, propondo casos para 
eles escreverem, mas tem hora que eu tenho que falar 
também, então essa é uma dificuldade que eu tenho 
sentido. 

 
todo mundo acha que sabe ler e escrever, 
teoricamente acha que sabe na prática não é bem 
assim, então eu acho que faço aulas para eles 
trabalharem porque se eu ficar falando muito não vai 
virar nada  e valendo nota  senão não  faz,  eu  tentei 

com mais interatividade e acho que a gente não 
tem isso ainda, 

 
então acho que ter interatividade, o próprio 
aluno montar, sabe, a própria Instituição fazer 
isso, acho que isso ainda, porque se a gente 
pensar, usar tecnologia, celular? Ainda não é 
suficiente, eu queria ver os alunos fazendo, 
independente se é com recurso tecnológico, 
acho que isso é meu ideal. 

 
Agora, realidade?! Me preocupa porque tem 
muito curso EAD, não tem como fugir disso, me 
preocupa mesmo semi presencial, acho que ... 
eu penso assim, você tem aula três dias, e dois 
dias você não tem aula, vamos pensar em um 
curso de Letras, primeiro ano, então tenho lá 
Linguística, literatura, educação inclusiva, 
normas gramaticais, leitura e produção de texto, 
bem, o que não vai ser presencial? “Ah então 
vamos pôr educação inclusiva, por exemplo, 
não é mesmo da grade específica, vamos pôr 
normas gramaticais, porque faz uns exercícios 
ali...” Como que você mensura o que deveria 
fazer parte da grade e o que não deveria? Tenho 
muito receio disso, porque o que a EAD oferece 
que eu a vi, é umas videoaulas, que eu acho uma 
chatice, porque odeio ficar assistindo um vídeo 
muito tempo, no celular ou computador, ou 
mesmo alguém falando, dando aula, eu 
particularmente não gosto muito e também, 
depois, textos, você tem que ler, aqueles fóruns 
de discussão que o tutor tem que responder, ele 
acaba não demorando muito, porque se tiver 
muitos alunos ele não consegue e a EAD então 
é o todo e fico pensando certas disciplinas, por 
exemplo línguas estrangeiras, como seria? 

 
Eu gostaria de uma sala de aula que eu tivesse 
como se fosse um laboratório de redação. Então 
uma sala moderna, como se estivesse num 
escritório e tem que fazer uma redação técnica, 
tá no escritório produzindo os relatórios, então 
que tivesse um ar de uma empresa por exemplo, 
então que não ficasse aquela... a gente tem os 
laboratórios de língua estrangeira inglesa e 
espanhol, então tem os fones de ouvido, até tem 
os fones de ouvido que acho que ninguém ta 
usando mais porque pedi para colocar os plugs, 
para colocar o auricular, porque acho que é mais 
asseado que o seu, a gente tinha um laboratório 
que  era  um  gravador,  tinha  as  cabines,  nós 
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   fazer uma atividade e não seu certo, eles tinham que 

postar no AVA para mim, o que aconteceu teve gente 
não postou porque não conseguiu postar, porque eles 
são tão tecnológicos e nessa hora eles falaram que não 
conseguiram porque eu dei um prazo. E depois assim, 
coloquei um comentário para cada um e nem todos 
viram os comentários 

 
O word é algo que eles não sabem usar, eu dou aula 
de digitação quando começo a trabalhar, ensinando a 
fazer uma resenha, ou um artigo científico eu tenho 
que ensinar a usar o word, maioria não sabe, eles 
sabem usar o whatsapp, facebook, Instagram. 

 
Um bom professor é aquele que conhece, que tem um 
bom conhecimento, um professor que nunca está 
satisfeito, que ta sempre se questionando ... a gente 
tem que estar sempre buscando, que não é teórico, é 
o conhecimento do aluno, poder olhar, 

 
eu trabalho na análise do discurso com o filósofo 
russo chamado... Bakhtin e ele tem uma categoria de 
analise que chama usotopia que eu gosto muito que 
fala assim, que você precisa chegar até o horizonte do 
outro, mas você não une a ele, mas você vai até o 
horizonte dele e volta com o que ele tem, porque até 
fisicamente, no espaço social que ele ocupa, ele não 
tem noção de coisas que você consegue enxergar 
dele, então por isso é usotopia, o olhar extraposto 
então acho muito interessante quando você olha pro 
seu aluno, mas também olha para como o aluno olha 
para você e que você enxerga o que ele vê em você, 
eu gosto, eu falo muito isso para meus alunos, porque 
acho que a gente poder olhar pro aluno, 

 
então por isso que eu não gostava de dar aula no 
tablado, porque no tablado eu ficava la em cima e os 
alunos la embaixo, se eu usasse retro projetor, com a 
luz semi apagada, então é muita distancia, então acho 
que é conhecimento, é ficar sempre inquieto, 
inquietação leva você a buscar conhecimento, 
metodologia e se preocupar com o aluno, acho que ... 
professor que não se preocupa com o aluno, que acha 
que ele é um número ali, que ele não tem nome, para 
mim ele não faz um bom trabalho 

tiramos tudo, jogamos tudo fora e hoje não 
precisa, você tem o computador, projetor, você 
faz tudo isso, então é uma coisa que não precisa 
mais, fizemos uma sala mais limpa, fizemos 
decoração, fizemos mapas, que falam, da língua 
inglesa, que falam língua espanhola 

 
Eu queria as salas de aula de Letras, mas não 
vou conseguir isso nunca, queria que tivesse 
uma sala que tivesse cara de linguística, 
Saussure de um lado, Bakhtin do outro, sabe, e 
tivesse frases, que fosse uma sala que você 
entrasse e “aqui é a sala de Linguística”, mas 
ainda a gente tem problema com a quantidade 
de salas. 

 
professor do futuro tem que ser muito antenado, 
se ele não tiver com o conhecimento da 
tecnologia, não que ele precise dominar tudo, 
mas precisa estar inserido sim precisa estar 
inserido nas mídias sociais, nos recursos 
tecnológicos saber usar, essa história, ... 

 
ele tem que tá destituído e livre de qualquer tipo 

de preconceito, sabe, professor que não aceita o 
seu aluno como ele é, então assim, se ele é 
homossexual, se ele tem piercing no umbigo, no 
nariz, na orelha, se tem tatuagem, se se veste 
diferente, se ele... é livre, acho que o jovem eu 
falo muito isso, acho que ele é assim, não 
adianta eu dizer que ele não vai ser assim, ou 
que eu acho errado ele ser assim, ele é assim, ... 

 
, não ter nenhum tipo de preconceito, e aceitar 
essas diferentes culturas, e aí vem a questão da 
cultura também, agora aceitar as diferentes 
linguagens não quer dizer que você vá gostar, 
por exemplo, eu odeio sertanejo, mas o meu 
aluno gosta, porque que eu não posso fazer um 
trabalho com ele comparando uma música 
sertaneja com um poema? Ou de uma outra 
música, dizendo olha, traga sua música hoje, 
agora eu vou trazer a minha, eu te tolerei, 
mesmo ao gostando eu tenho tolerância porque 
aceito voe como você é, gora vamos ouvir o 
meu? Então acho que o professor do futuro tem 
que ser assim, se ele não tiver ligado a isso, ele 
tá fadado ao fracasso. 

 
O professor, independente de que área que seja, 
ele tem que ter um conhecimento cultural 
amplo, esse negócio de “ah, eu sou professor de 
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    matemática e isso eu não conheço”, para mim 

está fora! Ele tem que saber, ter conhecimento 
de arte, cultura, geografia, acho que o professor 
do futuro não pode ser uma pessoa que tá ali 
socado no espaço que ele acha que é o único 
dele porque há muitos professores que são 
assim, aquele mundo ali é o ideal para ele, e aí 
até o professor da universidade pública, muitas 
vezes ele é assim, não aceita o externo, eles 
vivem no mundo lá da pesquisa e acho que não, 
que o professor tem que ter esse conhecimento 
geral 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof4 
Graduação em 
Psicologia e 
Direito 
Pós-Doc. 
22 anos docência 

eu me lembro que na época eu queria muito a 
licenciatura em Psicologia, mas não tinha 
e fui fazer o Mestrado 
Hoje eu gostaria de ter licenciatura 
Mestrado ele te dá alguma base, mas, na verdade 
você não tem prática pedagógica no Mestrado. 
Eu nunca vi nenhum Mestrado ter isso, né, 
prática pedagógica, prática de ensino, é... 
didática, deveria, em tese eu acho que... porque a 
formação do Mestrado é o que? Formar mestres, 
né, então na verdade você tem seminários de 
pesquisa, 

 
Então essa prática veio muito da observação, da 
leitura, do aproveitamento, por exemplo, né, dos 
seminários que você é obrigado a apresentar 
trabalhos e aí você apresenta mais ou menos 
como se estivesse apresentando para uma banca 
ou... ou né, para alunos, né 

 
fui fazer depois especialização em... é... 
especialização em prática docente, então você vai 
construindo isso, sabe? 

 
era uma professora da... eu acho que era da 
UNICAMP, eu não lembro muito assim, qual 
era... qual era a origem dela e ela tinha feito 
uma... ela tinha feito uma... proposto uma 
especialização em prática docente aqui e um 
monte de professor fez, né, e era quase dois anos, 
eu fiz... então foi muito bom, muito legal 

universidade é um universo, ela reflete isso, ela tem 
que estar atenta ao que acontece lá fora, ao que 
acontece aqui dentro, ao que acontece aos nossos... 
nos nossos... nossos entornos, né, no nosso território. 
Se a universidade não puder ter liberdade para... para 
se pensar, para se refletir e para refletir o que tá 
acontecendo lá fora ela tá morta, é a letra morta. 
Então assim, o nome já diz tudo, ela tenta trazer o 
universo para dentro de um espaço menor, né, mas 
também é um micro que acolhe esse macro, então 
por isso que a universidade tem que ser livre... 

 
é realmente colaborar para um senso crítico, uma 

postura crítica, a universidade ela tem a... ela tem 
que abrir o diálogo para esse espírito crítico e não é 
um lugar para você colocar um cala a boca nas 
pessoas, né. 
Porque junto com o grupo... junto com a formação 
que ele, né, que a universidade está oferecendo aos 
seus futuros egressos, né, e a formação é para colocar 
essas pessoas no mercado de trabalho, portanto ela 
tem que priorizar as competências, tá, não tem como 
você falar que... você não forma só para cidadania, 
você forma o conjunto de saberes, tá, junto com 
essas habilidades, para que a pessoa seja competente, 
ela tenha as competências necessárias para ser... 
atuar... 
Para ir para ação. 

Real e é multidisciplinar. Você lida o tempo todo com 
pessoas que não têm a mesma formação que você 
tem, e a gente é obrigado, porque às vezes é entender 
o que que aquele outro profissional está dizendo, né, 
tá falando, como é que ele tá encaminhando. Mas 
independente disso, eu acho que uma profissão que 
você tem que ter paixão pelo que... paixão, é... pela 
aprendizagem é o professor. Se você não gosta de... 
de aprender, como é que você vai ensinar? 
Entendeu... e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre 
gostei muito de aprender, eu... por isso que eu falo, 

 
é o que tem se falado muito das práticas que são... que 
são diretamente ligadas às metodologias 
participativas e às metodologias ativas, tá. O que, às 
vezes, não é muito fácil quando você tem salas de 
aulas muito grandes, com muitas... com muitos 
sujeitos, mas não é impossível, então você tem... você 
tem técnicas, né, aula invertida, você tem algumas... 
algumas, é... técnicas que você pode dar, por 
exemplo, a de avaliação TBL, que você, é... os alunos 
não gostam muito porque é uma corrida contra o 
tempo, mas assim é uma forma de fazer com que eles 
pensem, respondam, depois eles reúnem em grupo e 
devolvem; a questão de você pedir pro aluno, por 
exemplo, fazer algum tipo de trabalho no próprio 
campus, eu tenho priorizado isso, sabe. O ano 
passado eles fizeram um trabalho para minha 
disciplina, que é o que eu estou fazendo isso agora, 
eu vou dar uma mexida e... deu muito certo. É... eu 

universidade do futuro, é... ela tá cada vez 
mais... é, nunca pensei dessa forma, mas eu 
tenho a impressão que em função até do 
crescimento do ensino à distância, ou de... às 
vezes não é totalmente à distância, mas tem 
semipresencial, enfim, ela... ela... eu estou 
vendo que cada vez mais o campus físico vai 
ficar um campus, é... no imaginário, com cada 
vez mais.. 

 
. eu acho que não é para agora não, mas eu 
imagino que... que nós vamos ter uma geração, 
né, daqui a algum tempo, de pessoas que 
fizeram curso superior, mas sem... sem saber 
talvez o que que é transitar no... no... nos 
corredores de uma universidade física. É... eu 
estou sendo um pouco apocalíptica, eu acho que 
não vai ser dessa forma, mas assim... espero que 
não, porque eu acho que também transitar pelos 
corredores da universidade, também o rala e 
rola com o professor, com aluno, com... com 
coordenador, com o pessoal da limpeza, o 
pessoal da jardinagem, com o pessoal do 
administrativo, isso faz... isso é muito 
importante para formação dos sujeitos; 
formação não é nem profissional, formação 
como sujeito mesmo. Então assim, eu espero 
que isso não seja essa realidade e não estou 
pensando só numa questão de reserva de 
mercado como professor 



1
8

0 
 

 

 

 
 Sacrifício são as coisas que fazem parte do dia-a- 

dia como docente que você tem que cumprir, que 
às vezes... Preencher diário de campo, alguns... 
algumas... algumas questões de planejamento, 
por exemplo, estou agora planejando a aula desse 
ano, que eu já tenho essa aula preparada, mas eu 
estou renovando, eu quero coisas novas também! 
Então isso toma às vezes tempo, é... mas fazer 
parte, são ossos do ofício, entendeu? 

 aboli esse negócio de seminário e pedi para que eles 
fizessem vídeos. E eles adoraram. 

 
que eles tenham esse... essa compreensão, para que 
eles despertem, porque a grande sacada do 
conhecimento é você dá a linha, é que... é que depois 
o sujeito consi... continue por si a querer aprender, 
independentemente se ele tem o professor, o 
professor é tutor, ele tem que ter “nossa, que vontade 
de querer saber mais!”. 

 
a grande sacada da educação, né, é a grande 
motivação é fazer com que as pessoas tenham 
motivação de por si buscar novos horizontes, novos 
caminhos, então eu acho que incorporar isso no dia- 
a-dia nem sempre é uma tarefa fácil, mas é necessário 
e quando você faz alguma coisa que... eles 
respondem, que valeu, e assim, “foi muito bom, 
estudei para caramba, fiz isso, fiz aquilo lá”, “nossa, 
professora, para fazer um vídeo de quatro minutos eu 
tive que pa... passei semanas, nós passamos, 
construindo”, quer dizer, eles disseram o seguinte: a 
preparação foi muito maior do que o resultado que era 
para apresentar, mas eles sentiram que foi proveitoso, 
eles sentiram que aquilo despertou, então para mim... 

 
De uma certa forma exige sim, eles exigem na medida 
em que eles... muitos deles que são muito jovens são 
muito dispersos, e assim, é impressionante, é... uma 
experiência recente, eu e mais três professoras 
fizemos um manual do estagiário, diminuindo 
dúvidas e colocando... inclusive tivemos o cuidado de 
colocarmos ali os documentos que eles precisam para 
poder montar o relatório final dos estágios, né; e aí 
você pergunta: quem lê? Eles não têm... essa 
juventude não lê manual, os aplicativos... é tudo 
muito intuitivo, a... a... e a educação para eles também 
tem que ser essa apreensão muito intuitiva, mas a 
gente sabe que nem tudo é intuitivo. 

 
a gente vê uma dificuldade enorme de interpretação 
de texto, não é que eles não leem, mas eles...É de 
linkar as palavras. É, de linkar, porque não tem esse 
hábito de leitura, não faz às vezes... muitas vezes uma 
leitura crítica, então a gente tem que às vezes... muitas 
vezes parar e dar textos, é... que ele possa fazer uma 
leitura crítica segundo aquilo que ele tá lendo, ou 
você acha que as fake news cresceram no país por 
conta de que? Sabe... tirando as pessoas que não 
tiveram acesso a educação formal, tem muitas 

Sim, porque assim, uma coisa é eu, agora, fazer 
o curso de extensão à distância, para minha 
conveniência, como eu já fiz alguns, né, no 
conforto da minha sala ou da minha casa, mas 
assim, extensão, alguma coisa para 
complementar o meu conhecimento, para me 
dar ferramentas importantes, conhecimentos, 
bibliografia, tal, outra coisa...E não como base. 

 
Não é básico. Não, não. Então assim, é 
diferente, eu estou fazendo uma coisa agora 
para mim, né, para... para... para completar um 
conhecimento, ou para encontrar novas 
metodologias, novas técnicas, um novo 
conhecimento, agregando. Então é uma outra 
coisa, agora como formação, é... eu acho que 
essa... a universidade tem que olhar para isso... 
não dá para você voltar, pro... pro tempo da 
universidade na... medieval, mas porque 
também nós nem tivemos esse modelo, nós 
somos mais jovens, mas não dá, aquela... aquela 
onipotência e aquela onipresença do professor 
em tudo, não, tá, e eu acredito que você possa 
fazer um ensino, por exemplo... por que que 
não? Se eu vou passar uma semana fora em um 
curso e eu tenho um grupo de supervisão... de 
alunos que fazem supervisão, eu não posso fazer 
essa supervisão por Hangout, por Skype? Não é 
minha presença física, não é minha carne, meu 
corpo que vai fazer diferença, mas se eu puder 
olhá-los e eles puderem interagir comigo, a 
gente pode conversar... por que não usar essa 
técnica? Eu faço banca online, eu faço defesa de 
tese online, por que que não pode ser uma 
supervisão? Está, então eu acho... eu sou super 
a favor, eu sou uma mulher moderna, mas... 

 
Tem situações específicas, ali é momentos na 
formação que a... que são específicos e às vezes 
o que me preocupa é essa... essa adoração que 
se tem, é... essa adoração que se tem pela... por 
essa questão muito tecnológica. Digital. É, em 
detrimento do humano, sabe? Então eu acho 
assim que... eu vejo um professor, para mim ele 
é insubstituível, é... ele é insubstituível, ele é tão 
insubstituível porque eu escolhi ser professora 
quando eu tinha... (riso) quando eu era menina, 
porque eram as figuras muito fortes, foram... eu 
tenho figuras muito fortes, né, da... como aluna, 
né, de ensino fundamental, ensino básico, né, 
e... eu achava essa figura muito “nossa!”, muito 
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   pessoas que reproduzem acriticamente porque não 

fazem leitura, uma leitura crítica, então a gente lida 
com esse universo também. Então esse é um desafio 
pro professor. 

 
Exato, eu acho que essa renovação, sabe... e... e é 
muito bacana, porque você... eu falo que é uma 
profissão que a gente não envelhece, porque você está 
sempre enfiada com esse povo novo! Todo dia eu 
aprendo uma coisa... ontem eles falaram uma coisa eu 
começo a rir, falei “gente, que que é isso?”, eles me 
fala “não, professora, é isso”, então eu não sabia, 
entendeu, é... e é um barato, porque você 
aprende...Você se atualiza com eles. 

poderosa, né, aquela pessoa com aquele 
conhecimento transmitindo aquilo, falei “eu 
quero ser assim”. (riso) É aquela coisa da 
impotência da criança, né, mas assim... é lindo. 
E... e eu vejo também a universidade como 
espaço de recriação, recriação e de recreação 
também, né. 

 
Recriação e recreação. Recrear e recriar, né. É... 
não dá para ser também tão quadradinho, tão 
engessado, tem que ser. Tem que ser vivo, tem 
que ser um espaço que tem que ter troca, os 
meninos tem que vir e tem que ter lugar para 
tocar violão, para ele conversar, para ele... para 
ele assistir cinema, tem que ter os DA dele, os 
grêmios, né, tem que ser... tem que ser um 
espaço de convite, se você imaginar que tem 
muitos que tão longe da família e que a família 
que eles fazem é aqui, não é? Então eu prefiro 
vê-lo aqui dentro... claro, o ideal do aluno é que 
esteja sempre na biblioteca, no laboratório, isso 
é uma mentira também, ele também tem que 
respirar aqui fora, tem um campus bonito, né... 

 
bom professor do futuro, quer dizer, eu espero 
que eu esteja lá, né, hoje... eu só tenho meu 
passado e presente, o futuro eu não sei (riso), 
mas eu acho que é você não... nunca se recusar 
a aprendizar... aprendizar (riso ao “corrigir” a 
palavra usada), aprender, a novas 
aprendizagens, né, é... é sempre essa abertura de 
coração, que é afetivo, do intelecto, né, que é o 
racional, que envolve toda a questão do 
cognitivo, para novas experiências, mas manter 
a fidelidade, o pé, a âncora na sua formação, 
naquilo que te foi básico, naquilo que te deu 
raízes, tá? E paixão, né. 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof5 É, a parte metodológica, né, me ajudou, é que Tem, nós temos alguns profissionais voluntários que Nossa, essa pergunta é uma pergunta... é... bastante Um professor que se atualiza diariamente, 
Graduação em hoje mudou muito, né, já faz tempo que eu são psicólogos e até professores que são psicólogos, desafiadora, né, na educação hoje, porque a cada estuda bastante, que tem um olhar diferenciado 
Matemática, formei, então hoje já mudou muito, eu acho que né, porque nós temos o curso de Recursos Humanos, semestre, porque os cursos hoje são semestrais, nós pros alunos que ele recebe, né, e que desenvolva 
Pedagogia, hoje, é... a maneira que os professores abordam né. Então a gente tem sim, tem uma psicóloga que recebemos alunos... com mais deficiência é... do estratégias de ensino que consiga trazer esse 
Mestre em isso em curso de licenciatura é completamente até na semana de planejamento veio aqui falar básico, né, eu dou aula de matemática, então vou te aluno para dentro da disciplina dele, que eu nem 
Educação,  conosco, né, para poder nos preparar para lidar com falar da matemática básica, né. E alunos sem... sem sei se no futuro vai ser por disciplina, acredito 
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diferente da maneira que eu tive, né, mas na 
ocasião sim. 

 
Mais do curso de Pedagogia do que do curso de 
Licenciatura que eu fiz. O curso de Pedagogia me 
ajudou bastante no sentido metodológico, no 
sentido da prática pedagógica. O curso de 
Matemática ele é um curso mais duro, né, é mais 
enrijecido assim, né, pessoal se preocupa mais 
com a Matemática pura, né, do que a parte 
metodológica em si, embora a gente tinha uma 
disciplina na área metodológica, mas ela... 
acredito eu que não foi o suficiente para ser a 
professora que eu sou hoje. A Pedagogia me deu 
mais... mais base para ser a professora que eu sou. 

 
Mais para relação, né, a parte técnica-burocrática 
até a Licenciatura dá uma base boa, mas a parte 
de relação com os alunos, um olhar 
diferenciado... que os alunos aprendem diferente, 
que a gente tem que ter um... práticas 
pedagógicas diferentes e que gente tem que ter 
paciência, né, é... o que que... onde que nós temos 
que mudar as estra... quando e onde nós temos 
que mudar as nossas estratégias dentro de uma 
sala em determinado momento, isso foi a 
Pedagogia, não foi a Licenciatura. 

 
Nossa, estudando demais! (riso) Fazendo cursos, 
estudando demais, estou fazendo Doutorado, né, 
então...É, sempre procurando... fazendo 
disciplinas em programas que eu acho 
importantes, assim, né, interessantes, né, fiz... o 
ano passado eu fiz uma em Uberaba, então 
assim... 

 
Presencial... ou à distância, eu faço algumas 
coisas à distância também, mas eu prefiro buscar 
o presencial, a princípio, para ter uma formação 
básica. Depois, que eu tenho essa formação 
básica de um determinado assunto, aí eu busco o 
ensino à distância para me aprofundar naqui... 
na... na minha formação básica. 

essa nova realidade, né, desses alunos que estão 
vindo para... para gente, chegando para gente, né e... 
tem, tem um suporte sim, mas eles gostam mesmo é 
de conversar com a gente. Assim, a gente é que 
precisa procurar um psicólogo, às vezes, para nos 
orientar a lidar com esse aluno, mas não encaminhar 
esse aluno pro psicólogo. 

 
Olha, é um lugar que vai muito além de conteúdo, 
né. Vai muito além do conteúdo, é um lugar que se 
ensina um conteúdo, né, de diferentes formas, né e 
hoje a... todas essas formas precisa fugir do 
tradicional, né, ou... o... o que mais fugir do 
tradicional acaba sendo o que a gente consegue mais 
reter a atenção dos alunos, mas também é um lugar 
de convívio, é um cuida... um lugar que as pessoas 
se sentem segura, os alunos se sentem seguros de 
estarem aqui, se sentem confortáveis, fazem 
amizades, tem pessoas para conversar, para se abrir, 
é um lugar que se acha um emprego, né, é um lugar 
de empregabilidade, é um lugar de amor, é um lugar 
de carinho e é um lugar intelectual. 

 
o EaD, para mim, ele tem perfil, né, eu acho que o 
aluno tem que ter perfil para estudar à distância. O 
meu perfil é esse, mas pode ser que o seu não seja, 
então o seu pode ser que você consiga, é... estudar à 
distância cem por cento e tá tudo certo. Então eu 
acho que tem que ter o perfil, né, eu acho que tem 
o... a educação do futuro ela tem que atender à vários 
perfis. Então tem aluno que não tem perfil nenhum 
de fazer um curso à dis... eu sou a coordenadora do 
curso à distância aqui da faculdade, né, então... 
coordenadora não, orienta... aqui a gente chama de 
orientadora de polo, né, é... então, o que que eu vejo, 
que tem alunos que se saem muito bem, né, fazendo 
o ensino à distância, porque ele tem 
responsabilidade, é... ele não vem na faculdade todos 
os dias às noites, das dezenove às vinte e duas e 
trinta, mas ele fica na casa dele todos os dias às 
noites, das dezenove e trinta! Da... das dezenove às 
vinte e um... vinte e duas e trinta. Aí dá certo... né? 
Agora, eu já tenho aluno que “pelo amor de Deus, 
me transfere para um curso presencial, porque 

 
É. Mas a educação hoje é a... educação cinco G, né, 
ela é presencial, ela é à distância, mas o presencial 
não é no modelo tradicional de ensino e o à distância 
não é para todo perfil de aluno, entende? Então é... a 
educação ela é... a educação do futuro ela é uma 
educação que vai atender a todos os perfis, né, vai ter 

motivação, com problemas sociais muito grandes, né, 
problemas familiares grandes, problemas no trabalho, 
então desde que eu comecei até hoje, quando eu 
comecei eram alunos melhores intelectualmente, e 
hoje nós recebemos alunos piores intelectualmente e 
emocionalmente, então a parte emocional hoje de uns 
três, quatro anos para cá tá muito grande, muito 
grande. Alunos com depressão, alunos com 
problemas familiares e profissionais, então... e 
problemas com eles mesmos, né, então a gente tem 
que lidar com tudo isso, então hoje eu tenho que lidar 
tanto com esse déficit de aprendizagem, né, que a... a 
gente detecta e de repente pro conteúdo para ensinar 
coisas, né, básicas... e problemas emocionais 
também, né. Então eu tenho que estão com 
depressões fortíssimas, que mãe vem buscar dentro 
da sala de aula, né. 

 
O vínculo é com a gente. Então assim, a gente tem 
que ter muito amor mesmo, muito amor mesmo. E 
eu... eu tenho. Assim, eu tenho bastante paciência, 
bastante amor e carinho com os meus alunos, né e 
tenho paciência também de ensinar esse público que 
agora precisa muito, é... de um olhar diferenciado, né, 
um ensino diferenciado, né. Então são estratégias de 
ensino que eu preciso criar para prender a atenção 
deles, e então isso é a todo momento, é todas aula... 
todas as aulas, então é apren... eu trabalho muito com 
projetos, né, então os meninos gostam muito e se 
envolvem muito, né, e... e eu acabo até... e eu acabo 
tendo um resultado muito bom. 

 
Nossa. Acredito que um bom professor é aquele que 
é intelectualmente preparado, obviamente, né, um 
professor ele precisa dominar, ou... não na sua 
totalidade, porque a gente não consegue ter um 
domínio total, mas um domínio bem amplo daquilo 
que ele tá, é... se propondo a ensinar de conteúdo, 
então um domínio intelectual, tem que ter um 
domínio intelectual, ele tem que saber o que ele tá 
fazendo. E tem que ter um domínio emocional e 
pedagógico. Então o pedagógico e o emocional tá 
caminhando lado a lado com o domínio intelectual, 
né, mas hoje eu acho que o domínio intelectual ainda 
é muito importante, né, não adianta você falar “vou 
ser professor” e num dominar o conteúdo e não saber 
o que você tá fazendo, né, porque embora os alunos 
estão mais fracos, mas a gente tem alunos que tem um 
intelectual um pouco maior também, né, mas... 
acredito eu que... que o professor tem que estudar 
constantemente aquelas disciplinas que ele se propõe 

que vai ser algo mais global, um projeto que 
envolve várias competências disciplinar, né, 
vamos dizer assim. É... e aí que desenvolva 
essas estratégias que atraiam esses alunos para 
aprender, só que para isso o professor tem que 
estudar muito, porque é muito mais difícil, dar 
aula nesse modelo do que no modelo 
tradicional. 

 
Tem que caminhar junto, né. O... a graduação, a 
extensão e a pós-graduação ela tem que 
caminhar junto, é um segmento, né, é uma linha, 
a universidade só se faz universidade se ela tiver 
esse tripé, né. 

 
Não só pelos empregos, é que a gente oferece 
cursos para comunidade, gratuitos para eles... 
poderem se conhecer... 

 
Né, então, aqui a gente tem muita coisa... tem 
arrecadação de alimentos, tem arrecadação de 
roupa de frio, cobertores, tem... esses cursos que 
são abertos à comunidade, então a gente... eu 
acredito que contribui muito. 

 
Mas eu acredito que culturalmente a pessoa, no 
momento que ela se desenvolve culturamente 
ela vai se desenvolver intelectualmente, então 
eu acho que eles estão muito entrelaçados, quem 
gosta de... de arte, propriamente dito, né, vai 
gostar de estudar, né, porque uma coisa tá 
entrelaçado com a outra né, quem gosta de... 
de... de ter acesso à cultura de um modo geral, 
de uma leitura, de ir num museu, de apreciar um 
quadro, de saber a história daquele quadro, que 
que aquele quadro traz, ele já tem um 
desenvolvimento intelectual diferenciado.E daí, 
isso afeta, na faculdade, na... no curso que ele 
for fazer... Nas buscas deles, nas relações 
humanas, né, é... ver o outro, se colocar no lugar 
do outro, acredito que fica muito mais fácil. Mas 
não sei se... se isso acontece. 
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  um ensino presencial, acredito, que vai ser meio 

misturado com o ensino à distância em alguns 
momentos e vai ter o ensino à distância cem por 
cento, vai ter o ensino presencial que é oitenta por 
cento presencial, vinte por cento à distância, vai ter 
o cinquenta por cento presencial, o cinquenta por 
cento à distância... mas nada, nada vai... vai... 
continuar nessa... no tradicionalismo, não vai ter 
mais esse ensino de carteiras em fileiras. Não vai ter 
mais. 

a ministrar aulas e ter um domínio total daquilo, eu 
acho que ele tem sim, né, não... porque eu... o que eu 
vejo aí muita gente falar “ah, professor tem mais... 
agora tem mais que ser um psicólogo, do que 
professor”, não senhora, não senhora, o professor tem 
que ter um domínio intelectual muito forte. Mas tem 
que ter as outras habilidades também, né, que é essa 
habilidade pedagógica, principalmente, que é para 
desenvolver estratégias de ensino que atrai esses 
alunos para aula dele. 

 
Pro ensino e aprendizagem. Que atrai para aula dele, 
né, porque hoje o tradicional já não cabe mais nesse 
espaço. E... emocional também, para lidar com essas 
adversidades 

 
Tem. Tem, tem formas diferentes de trabalhar com 
projetos. A... os meninos, eles não ficam... eu uso a 
lousa, né, porque matemática não tem como usar a 
lousa, mesmo porque quando eu preciso voltar em 
conteúdos básicos é a lousa que vai me ajudar, mas 
eles dificilmente estão sentados em fileira, né, eles 
estão ou em círculo, ou em grupo, depende da 
atividade do dia, né, porque o projeto é um produto 
que eles tem que me entregar no final do semestre. 
Então vou te dar um exemplo, do curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas ..., eles desenvolvem 
um software de estatística, então qual que é o projeto? 
O projeto é desenvolver um software de análise de 
dados, né, então eles durante o semestre, eles vão pro 
laboratório, eles ficam no laboratório desenvolvendo 
esses software e eu vou na lousa, vou explicar como 
se faz uma análise de dados, pros alunos, para eles 
poderem implementar isso dentro do software, né, é... 
eles participam de fóruns, eles tem um diário de 
bordo, porque eles anotam tudo semanalmente, o que 
que eles desenvolvem, o que que eles estudaram, que 
livro estudou, que fórum de internet participou, que 
vídeo de Youtube ele recorreu, é...Toda semana, eles 
postam online e eu olho... 

 
Eu vou acompanhando online. E... eles... que 
professor eles foram atrás para tirar dúvida, né, e o 
que que foi dado na aula de estatística, que a minha 
aula, né, que eles, é... a... é... desenvolveram, né, 
fizeram a... a programação, desenvolveram o 
software de estatística, então isso é um... é... um 
trabalho semanalmente. Então eles preenchem esse 
diário de bordo e eles tem a minha aula também, né, 
porque eles precisam da minha aula para desenvolver 
o software, né. Então não é que uso cem por cento 
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   aprendizagem baseada em projetos, mas vou dizer 

que é oitenta por cento projeto e vinte por cento 
tradicional. 

 
É um... é um... é um dos... dos... porque a... as 
metodologias ativas envolvem várias técnicas, né, 
então a do projeto é uma, o design thinking é outra, o 
aprendizagem baseado em problemas é outro, o 
maker é outro...A aula invertida é outra. 

 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof6 
Graduação em 
Letras 
Pós-Do.c 
Linguística 
15 
anos docência 

Pensando no nível psicoemocional, acho que 
talvez sim, acho que o docente de hoje é mais 
instigado a buscar, a se abrir, aquele docente que 
fica no seu quadrado geralmente é isolado, aí não 
consegue andar junto, tem esse olhar coletivo, 
esta é uma necessidade do docente atual, de 
abertura, então esse bom professor de futuro tem 
esse olhar aberto, de olhar pro coletivo, visão 
holística, de uma posição que o outro contribui 
para minha relação, para minha... 

 
Acho que se complementam primeiro que se uma 
pessoa se propõe a ser professor tem que ter uma 
busca didática pedagógica embora sua formação 
de base carreira não tenha proporcionado isso 
porque se a gente pega bacharéis por exemplo, 
eles não tiveram formação em psicologia da 
educação, didática, nunca precisaram discutir 
essa prática teórica, então acho que se ele se 
propõe à docência é porque existiu alguma 
formação individual por essa busca agora a gente 
se depara com pessoas que tem uma carreira 
muito sólida no nível profissional nunca 
tangenciado pelo ensino se a gente for pensar o 
direito é uma área que tem muito isso, um juiz de 
anos de carreira, tem muita experiência e numa 
sala de aula tem mais aceitabilidade dos alunos 
da universidade, porque ele traz um status, mas 
as vezes a pessoa cai de paraquedas, por uma 
necessidade, a gente vê assim “acho que vou 
começar a dar aula porque parece ser legal, a 
universidade ta ávida, ta crescendo então as vezes 
faz isso por outro pensamento, mas quando cai, a 
realidade vem e não tem jeito de permanecer  na 

Um lugar em que se amplia o conhecimento de um 
ser humano. Eu sempre digo para meus alunos 
iniciantes, quando tenho oportunidade de dar 
disciplinas de início de ciclo, que eu gostaria de 
gravá-los, sabe, no começo e no fim, porque é uma 
mudança por completo do ser humano, a 
Universidade é capaz de fazer essa mudança em 
todos os sentidos, começando lógico, pela relação 
pelo processo de ensino aprendizagem. Isso é o foco 
de uma universidade, mas ligado a isso, a gente 
trabalha com todos os aspectos de formação de um 
ser humano e universidade é aquele lugar que dá a 
amplitude do que é possível e necessário para a 
vivência humana, por isso que eu acho que talvez eu 
entre em outra pergunta, mas o papel do docente é 
esse de carregar a formação humana, desde o ponto 
de vista teórico até o ponto de vista de formação 
humana. Esse local de amplitude, de mudança 
postural, no nível de afetividade, na aprendizagem, 
enfim quando o ser humano se deixa ser mudado, 
não passa numa universidade sem mudança, esse 
lugar que une a transformação. 

 
Na docência? Nos bastidores da docência? Nisso eu 
acho que a universidade andou muito. Porque é uma 
busca coletiva, hoje a gente consegue ter voz como 
docente e muitos momentos que a universidade 
propõe de conversar, buscar junto, de ouvir o outro, 
então acho que nisso a universidade andou muito em 
relação a antes que cada um trabalhava no seu 
quadrado mesmo sabe, era bem fragmentado, você 
se formou para isso, então fica nessa disciplina e só 
conhece isso e la no fim a gente vê o que que dá, se 
precisar reunir para um caso específico de um aluno 

O bom professor, em primeiro momento, é aquele que 
consegue olhar pro outro, mas para ele conseguir 
olhar pro outro, precisa primeiro ter olhado para 
dentro de si, então hoje tem uma amplitude muito 
grande do que e ser bom professor porque eu sei que 
fui trilhando um caminho paralelo a minha formação 
acadêmica, teórica de muita busca para competência 
nas disciplinas que eu proponho, mas tenho uma 
consciência que a minha atuação hoje na docência é 
consequência de autoconhecimento que foi 
caminhando em paralelo, então me vejo hoje como 
uma professora que consegue ser completa sabe, 
consigo me entregar por completo numa sala de aula 
porque eu me conheço muito, nisso eu vejo o bom 
professor como aquele que primeiro se conhece, 
depois olha pro outro e a partir disso se apaixona por 
uma linha teórica e isso vai andando em paralelo, não 
consigo dissociar a competência da busca do 
autoconhecimento pela competência teórica de um 
bom docente. 

 
E aí, assim, complementando, não dá para não ser um 
professor que estuda, que não para de olhar para as 
vertentes de sua formação,... , então é um professor 
que busca o conhecimento geral e específico da sua 
disciplina, não dá para parar de se formar e um 
professor que se propõe à docência, precisa a todo 
momento está se nutrindo de teoria, as vezes o 
professor tem aquela ideia de que tem aula preparada 
e agora não precisa mexer mais. Isso nunca para mim 
foi viável, sempre olhei para a formação que é aquilo 
que eu trabalho mesmo como um professor em 
constante  formação, que busca, que lê, planeja,  que 
todos os dias se prepara, que preocupa com sua aula, 

: Eu to num momento muito reflexivo da minha 
carreira, acho que tem um marco do meio, a 
gente tem o marco do trinta rs, estou num 
momento muito reflexivo da minha carreira 
docente, vejo uma mudança do comportamento 
do aluno hoje, se a gente for pensar no aluno de 
um tempo atrás, era uma aluno que era mais 
passivo, ele aceitava mais o que a gente 
propunha, ele lia até onde o professor dava, hoje 
temos um aluno que não lê muito, um aluno que 
nem sempre lê muito ele chega mas não vai 
junto , não suga o professor na medida que é 
necessário, eu sinto isso, e o papel do professor 
é estimulando esse aluno a sugar essa é a 
diferença porque antes professor já chegava 
antenado na sala querendo dar uma injeção de 
ânimo e ele mesmo já tinha todo suporte e os 
alunos iam sendo passivos e iam andando junto, 
hoje a gente precisa dar atividade pro aluno 
entrar no ritmo porque o aluno de hoje precisa 
dessa injeção diária de ânimo de teria, de 
indicação e as vezes ele chega com coisas 
diferentes para você de caminhos e teorias que 
você nunca viu e a necessidade do docente de 
abertura ao novo, aceitação do que o aluno nos 
traz porque acho que nesses 15 aos, talvez um 
pouco menos que outros professores que estão 
na área mais tempo que eu, mas eu percebi essa 
mudança nesses 15 anos, de que o professor era 
aquele ser mais autoritário, tinha autoridade, um 
respeito de um lugar teórico, alguém que 
carregava uma verdade teórica sobre sua 
disciplina e hoje já é um professor que se  dilui 
nesse processo de ensino aprendizagem porque 
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 sala de aula sem que ele se forme, as vezes a 

formação se dá durante a pratica, mas com o jeito 
de alunos que temos hoje não dá para permanecer 
nessa nova aprendizagem, nessas novas 
vertentes, sem que ele busque por uma formação 
de licenciatura, talvez não seja 
institucionalizado, talvez esse bacharel não vai 
fazer pedagogia, mas precisa ler, buscar estar em 
constante busca, ir em congressos, em rodas de 
conversa porque não dá mais para permanecer na 
docência sem esse pensamento, que é antes talvez 
fosse mais desmembrado, acho que vai se 
fazendo pela necessidade, embora o aluno não 
busca tanto por leitura, mas exige mais a 
formação do docente, hoje o docente é colocado 
na parede, de como ele sabe, por que caminhos 
ele foi, se a gente vai junto , se vai trazer coisa 
nova, acho que o docente é mais desafiado, não 
da para ficar na docência sem formação. 

 
Do encontro novos e antigos, se eu já vivenciei 
isso?! Muitas vezes, eu ainda vivencio, 
sinceramente nas universidades que estive eu não 
vivencio isso (conflito), e eu já estou na quarta 
Instituição, não vejo, vejo muito respeito entre o 
novo e o velho. 

a gente se reúne, mas hoje não, a gente anda junto, a 
gente tem uma visão holística. Acho que hoje um 
docente, dentro de um curso, claro, longe de mim 
que não há necessidade das especialidades, mas o 
docente hoje dentro de um curso, consegue inclusive 
entrar na disciplina do outro e colaborar, para algo 
ou na disciplina do outro ou trazendo outro para a 
sua, dizendo olha, eu dei tal texto, que legal que a 
gente está pensando a mesma coisa, que a gente sabe 
o que está... consegue ter uma visão, ter essa 
abertura, eu que sou uma professora, pensando na 
faculdade de tecnologia, eu sou uma professora da 
área de humanas na formação de um gestor, então a 
especialidade desse gestor talvez perpasse uma outra 
área que não seria a minha nunca, se eu trabalho num 
curso de gestão empresarial que é um curso muito 
voltado para a administração, engenharia, o que que 
um linguista consegue contribuir para isso? 
Consegue muito! A gente consegue entrar nas 
disciplinas de administração, engenharia, de cálculo 
que seja, de uma maneira muito tranquila, isso se 
abriu hoje então nesse sentido eu vejo que a 
universidade do futuro ganhou muito. 

que se adequa a realidade da sala de aula, que a cada 
ano chega, se não for semestre, mas a cada proposta 
de ciclo, de disciplina ele reconhece o terreno dos 
alunos e aí vai crescendo em teoria junto, claro com 
as vertentes que o mundo propõe de leituras 
necessárias, mas para aquele foco necessário que vai 
se afunilando com a realidade de uma sala de aula, 
dos alunos, não dá para parar de estudar, o bom 
professor é essa completude que vai estudando e se 
formando, como um ser completo. 

 
Sem dúvida, eu acho que hoje a gente não tem um 
planejamento fechado, não dá mais para você pensar 
o fechado, vou dar até aqui hoje, vou conseguir, 
porque a gente precisa se planejar de acordo com a 
necessidade, precisa existir um limite que tangencie, 
para que se cumpra algo estrutural e proposto, uma 
ementa por exemplo da disciplina, mas a gente já não 
consegue mais ter muito controle daquilo que 
acontece no nível teórico, as vezes a gente vai muito 
além do pensado, então eu mudei muito o meu jeito 
de dar aula, fui mudando, sempre comento com os 
alunos que são mais próximos, que eu tinha a 
impressão de que no meio de carreira não precisava 
preparar tanta aula sabe, mas a cada ano fico mais 
intensa, trabalhando mais, me preparando mais, 
preparando conteúdo, falo gente, aquele negócio era 
tão legal de usar não disciplina passada, não ou usar? 
Não, já mudou, não quero mais aquilo, quero achar 
uma proposta nova, um exemplo diferente, e aí todo 
dia estou em busca, mesmo por causa da adequação 
do aluno, a cada sala é uma, cada aluno que chega na 
sua frente é um, é um desafio novo, mudar de lugar a 
cada início de ciclo, de te colocar na parede e falar: 
pra onde eu vou e vou junto sabe 

 
S: Porque são novos alunos 
P: não tem jeito, e tem mudado a cada dia e vejo que 
não tem limite essa mudança, não dá para estagnar e 
falar agora achei um jeito de dar aula e não, cada ano 
é um jeito diferente de você olho, o jeito que você 
montou ano passado, tem que repensar tudo de novo. 

 
Acho essencial que o aluno conheça o clássico 
embora isso seja visto como uma posição 
tradicionalista, estrutural, não, acho essencial que a 
gente de a base pro aluno inclusive acho essencial pro 
aluno procurar a base, da leitura clássica, do beabá, 
porque sempre entendo que quando a gente vai à 
fundo, quando a gente ensina par ao aluno ir a fonte, 
conhecer aquele caminho que foi trilhado por alguém 
que foi o pai da teoria, a partir dali todos os caminhos 

aceita essa troca, entendo que essa troca tem que 
ser feita com mais tranquilidade, desde que 
esteja se adequando no passar do tempo 

 
De verdade ainda não consigo pensar em algo 
concreto para essa universidade do futuro, acho 
que a gente está no momento crucial dessa 
mudança, não consigo abarcar ainda que jeito 
isso vai ser sabe, as veze me pego com medo de 
olhar par essa universidade do futuro, mas 
pensando em que profissionais vão sair dessa 
universidade do futuro, mas as coisas devem 
voltar, não que volte ao passado sem recursos 
tecnológicos, não nesse sentido, isso não tem 
volta, não tem mais freio, mas acho q a gente 
está caindo num ponto de ou vai ou racha ou 
você volta num ponto de formação docente, do 
aluno , formação profissional, da forma com 
tem que ser, partindo do clássico, leitura, sentar, 
pensar no profissional competente ou se dilui 
sabe, acho que a gente pode voltar um pouco, a 
gente está caindo nessa realidade, na 
necessidade de uma formação mais concreta, 
mais consistente não sei não tenho essa resposta 
mas sinto que a gente está no momento crucial 
agora tem uma pouco de mistura com meu meio 
de carreira, mas como já senti dentro desses 1 
anos, acho que as coisas tem mais se fechado 
para uma mudança na formação desse aluno na 
universidade ou acaba a competência e a 
sociedade vai pagar por um tempo nessa 
formação não pensada na estruturada acho que 
as consequências podem vir no nível 
profissional, já tem vindo e agora a formação é 
muito individual também, claro que a gente tem 
profissionais péssimos formados anteriores, é 
uma busca muito individual ,a mas sinto de 
modo geral que se a instituição não faz seu 
papel elementar na formação do profissional, 
nada mais pode acontecer ne na formação 
individual nem na coletiva 

 
Acho que eu a gente ampliou um pouco esses 
raios de formação ne, é indispensável, talvez no 
tripé da formação, hoje a gente tem vários 
braços de formação, ética, competência teórica, 
clássica, prática, muito necessária 

 
Indo à sociedade, indo à prática. A necessidade 
da realidade de hoje, conhecer a realidade, 
mundo que você vai enfrentar como 
profissional, tem que trazer de la para cá, não dá 
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   são mais fáceis, acho essencial partir dos clássicos, 

sem dúvida, por exemplo, quando trabalho com 
ensino da língua espanhola, não dá para eu dar um 
exemplo de um conteúdo da língua sem que eu mostre 
como um gramático olharia aquilo na sintaxe embora 
seja tão complexo para o aluno, mostro como aquilo 
é na sintaxe, como é a proposta para conseguir 
esmiuçar la na frente, então é papel do professor, e aí 
eu sou uma informante para você que caminha nessa 
formação do professor também, eu estou na formação 
do professor numa instituição e estou na formação de 
um gestor em outra instituição, mas me sinto assim, 
sendo única, me adequando às necessidades da 
disciplina nos dois lugares, nas duas propostas, mas 
como um ser único, que carrega esse clássico mesmo 
que seja no ensino de uma língua estrangeira do 
instrumental por exemplo preciso mostrar esse 
caminho, é minha função. 

 
Muito, muito, depende do jeito que a gente usa a 
tecnologia, acho que não dá para pensar a tecnologia 
com power point, projeção, controle remoto, 
computador, não é isso tecnologia, tecnologia é um 
jeito de olhar para essa atividade de troca, essa 
interação d professor e aluno e aí uso a tecnologia as 
vezes planejada, penso nua dinâmica, num jeito de 
olhar pro conteúdo dinamicamente, olha para uma 
proposta, chego na sala de aula com uma dinâmica 
pensada para partir de um exemplo e trazer todo 
mundo para mim, que eu planejei, mas as vezes eu 
inverto tudo isso, e falo que a sala de aula é um lugar 
de tanta criatividade, que eu falo gente do céu, 
consegui montar um negócio novo aqui agora sendo 
que passei uma tarde pensando quando minha aula é 
a noite, passei uma tarde planejando para que uma 
aula diferente se fizesse, e aí a coisa acontece 
diferente, acho que a tecnologia é essa coisa de se 
abrir sabe, e aí os instrumentos para isso são os que a 
gente tem na mão não dá para exigir, ‘não dá para não 
dar uma coisa porque não tem vídeo”, vir do avesso 
com outro exemplo 

 
também, mas é mais nesse nível de interação, 
consideração do outro, da voz do outro, tecnologia ela 
vai acontecendo e não dá para jogar fora os 
instrumentos necessários para isso. Às vezes é voz, as 
vezes é corpo, sabe, gestual, isso é tecnologia, as 
vezes é mudança de lugar, levantar-se, montar um 
círculo, um quadrado, isso é tecnologia 

 
Embora a gente esteja muito ligado a isso, uma aula 
acontece a partir de muitas coisas, no ensino de língua 

mais para ser de mão única, de que a teoria está 
aqui dentro da academia e depois vai levar para 
a sociedade, não, a sociedade tem suas buscas 
suas necessidades, suas realidades e aí essa 
ponte é feita entre universidade e sociedade, eu 
sinto que se abriu, os muros se abriram, é um 
continuo que a gente chama instituição de 
extensão, mas sinto que antes extensão 
universitária era visto como algo para cumprir 
protocolo que antes a universidade fazia para 
uma comunidade seleta, pro grupo de 
funcionários, filhos, não hoje isso se abriu sabe, 
por necessidade social, então a extensão hoje se 
faz de ir à rua, ir à casa, ir à escola, quando se 
pensa na formação docente, de estar na escola, 
se estar na escola, de sentar na carteira da escola 
pro professor e trazer isso para a universidade 
por isso que nossas aulas planejadas não param 
nunca, porque vem de dentro para fora de fora 
para dentro 
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   estrangeira por exemplo em muitos momentos eu 

preciso de áudio, uma caixa de som digna para trazer 
um pouco desse realidade do ensino do ensino 
estrangeiro pro aluno, dessa viagem ao mundo do 
outro, para aqui para sala de aula, mas as vezes a 
gente faz viajar através da teoria, nossa própria 
vivencia, quantas vezes em rodas de conversa eu me 
sento explicando uma questão a língua para meus 
alunos e me sento contando algo que eu vivenciei 
naquele país por exemplo naquele momento e aí os 
alunos vão junto sabe, isso é tecnologia, recurso, é 
contação de história 

 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof7 
Graduação em 
Direito 
Doutoranda em 
Direito 
20 
anos docência 

“não somos pedagogos, somos profissionais e 
nos tornamos professores. Fiz alguns cursos de 
extensão onde trabalhei, com muitas dicas de 
metodologias de ensino, aí vem a percepção que 
não sabia ser professor. Na verdade, a gente se 
torna professor, meio com a prática. Meio na 
fogueira. Para mim fez falta uma licenciatura, 
uma outra visão” 

 
“estamos hoje tendo umas reuniões de 
metodologias ativas, para tentar fazer algo 
diferente, porque é difícil a gente sair daquele 
batidão. Você vai rir, mas eu escrevo na lousa até 
hoje e faço os alunos escreverem, alguns tiram 
foto, para mim tudo bem. Participei de um 
seminário na PUC em São Paulo, sobre 
neurolinguística, com pesquisadores do Canadá, 
de vários países e eles falaram que na área de 
humanas não tem forma melhor para apreensão 
do conhecimento do que escrever, não é digitar 
não. O ato de escrever tem mais porcentagem de 
apreensão pelo cérebro do que digitar e só ouvir” 

“é um universo paralelo. A gente pensa sempre no 
ensino superior como fonte de conhecimento, 
específico da área que você escolheu e ao mesmo 
tempo, é uma fonte inesgotável de conhecimento e 
cultura. Você aprende muito mais do que você 
ensina, você aprende com os colegas de outras áreas” 

 
“você aprende a lidar com as picuinhas do ambiente 
das instituições que é muito complicado” 

 
“um ambiente para abrir a cabeça, para ver outros 
lados. Se não fosse a universidade, eu não teria 
contato com jovens, porque eu não tenho filhos e 
sobrinhos que moram longe, então é uma forma de 
eu ter contato com uma geração jovem e acho muito 
interessante porque muita coisa que eu acreditava ser 
verdade universal, essa troca de informações te leva 
a querer saber mais, ficar mais curioso e quebra 
alguns paradigmas, nos torna mais flexível e mais 
inteligente” 

 
“um lugar social que representa conhecimento, 
amizade, flexibilidade, solidariedade porque a gente 
se ajuda muito e é muito ajudado, e acho que é uma 
fonte de humildade, porque você tantos problemas: 
alunos que se automutilam, que tentaram suicídio, 
depressão” 

“uma geração estranha, querem tudo mastigado, não 
querem nada” 

 
“enquanto eu estou escrevendo na lousa, podem 
conversar o quanto quiser, nem ligo. Enchi a lousa, 
viro para eles e falo: agora quem vai falar sou eu.  ... 
Faço a chamada no começo, nominal, porque eles 
respondem um pelo outro, quem quiser embora, vai: 
gente, fiquem à vontade, tudo é melhor que aula.   E 
eu dou aula para quem quer ficar ali, pronto e acabou. 
Não fico perseguindo aluno por causa de presença. 
Não me sinto desprestigiada.” 

 
“sou uma das professoras mais velhas, minha 
metodologia ainda é bem convencional. Falo para a 
coordenação que estou tentando mudar. Não gosto de 
power point, detesto. Porque de texto as pessoas 
ficam lendo. É texto, é lei. Então levo a parte prática 
para eles, aí sim posso usar o power point para eles 
virem como é um contrato e vou explicando as 
cláusulas, o que está certo ou não ” 

 
“tem sala que eu tenho 85, 80 e para fazer atividades 
em grupo tem que ter tempo, e se eu não dou todo o 
conteúdo eles vão reclamar para coordenação. Daria 
tempo se eu colocar textos nos slides, lesse todos 
automaticamente e pronto.” 

 
“mas, do jeito que eu acho que tem que ser, e eu tenho 
um   retorno   muito,   porque   eles   me   falam  que 
aprenderam, foram bem na OAB. E tenho um bom 
retorno  do  outro  lado.  Eu  coordeno  a  assistência 

“tecnologia não tem como negar e nem lutar 
contra, não tem volta. Mas vi numa reportagem 
que alguns empresários do Vale do Silício, nos 
EUA, criaram uma escola pros filhos deles, que 
nas metodologias não entra tecnologia, não tem 
celular, computador. Matemática é com ábaco. 
E fico pensando, se os caras que criaram, 
sacaram, viram que isso não está sendo legal (é 
muito bom como uma ferramenta), não tão bom 
como formação, eu acho que a gente vai ter que 
ter um manejo diferente dessa tecnologia. Mas 
é complicado no ensino superior, porque eles já 
chegam digitais. Teria que ter uma mudança em 
casa, nas escolas de formação básica” 

 
“Precisa ter um curso que ajude os alunos a lidar 
com o mercado de trabalho, como eles vão abrir 
um escritório, o que precisam fazer, como se 
fosse o sexto ano, da graduação” 

 
“o professor precisa ser curioso, esforçado, 
flexível, vai ter que ir atrás, rever fora e dentro, 
se ele ficar repetindo modelo dos professores 
dele, vai ter que buscar formação e informação 
fora. O bom professor de direito vai ter que ter 
uma formação como professor, para dar aula, na 
área de educação, buscar uma qualificação, uma 
especialização, alguma coisa neste sentido... o 
aprender fazendo é possível, mas as ferramentas 
para dar acesso a novas formas de ver as coisas, 
de informações... “ 
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   judiciária da faculdade, tenho 12 estagiários, eles 

trabalham muito, 4 horas por dia, toda tarde, 
atendemos muita gente, temos quase 1000 processo 
em andamento, umas 15 audiências por mês, eu 
corrijo umas 20 petições por dia, corrijo todas, porque 
não deixo passar nenhum erro de português porque 
sou chata... E nós temos um retorno muito bom 
porque como fico com eles, esses 12 que passam por 
três, quatro meses comigo lá, num levantamento dos 
últimos 5 anos, está tendo um aproveitamento de 94% 
na OAB, na segunda fase, que é a da escrita. A média 
da faculdade 45%, 50% que é muito maior que a 
média nacional que está em 13%, 14% de aprovação. 
Então eu sou uma bruxa, mas eu dou retorno para eles 
(risos)” 

 
“Os alunos reclamam muito dos professores que não 
se atualizam, porque o Direito é muito dinâmico e se 
não se atualizar, ensina coisa errada. Ou que falam 
num único tom e dá sono. Ou dá aula sentado” 

 
“os alunos sabem quem sabe e quem não sabe. 
Testam a gente o tempo todo. Então o professor tem 
que ter conhecimento atualizado que te obriga a 
estudar sempre, postura de professor, uma linguagem 
corporal adequada para conseguir passar uma 
mensagem pro aluno, tem que se esforçar. Não é fácil 
ser professor. Tem dia que saio e todos os ossos, todas 
as articulações doendo, tem dia que os alunos pegam 
mais pesado com você, eles querem saber até onde 
você sabe e onde você começa a não saber. Uma boa 
didática, método, tom de voz, falar meio na 
linguagem deles, tem que ser acessível para eles 
tirarem dúvidas, para se sentirem à vontade para dizer 
que não entendeu. O professor está lá para tirar 
dúvida, e peço para eles me interromperem na hora. 
E ao mesmo tempo, manter a autoridade, porque se 
você perder o controle, nunca mais você retoma” 

“EAD e que não tem volta, está crescendo, mas 
requer mais comprometimento do aluno, mais 
disciplina, mais maturidade, para assistir às 
aulas, entrar nos chats, participar dos fóruns, 
fazer os exercícios, as provas...você se gerencia, 
bem diferente do presencial...” 

 
“mas os alunos ficam carentes de uma atenção 
maior e mais de perto, que é a presença do 
professor, do orientador, nada substitui a 
presença. Pode ser mesclado presencial, EAD, 
mas só à distância fica meio capenga.” 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof8 “dar aula é muito prazeroso e muito significativo. “universidade é um lugar de criação de “muita irresponsabilidade se souber técnicas para dar “a universidade do futuro cada vez mais 
Graduação em Nós professores estamos sempre crescendo e conhecimento não existente, e discussão de aula, mas não souber o conteúdo que ela está multidisciplinar, aonde as disciplinas estarão 
Ciências da aprendendo. Não tem melhor forma de aprender conhecimentos que já existem. Vejo que instituições ministrando. E também quem sabe muito de conteúdo mais entrelaçadas, as disciplinas de cursos 
computação do que ensinando” federais é muito criação de conhecimento, e técnica e não se preocupa com o processo de ensino- diferentes estarão mais juntas. Vejo disciplinas 
Doutorado  descoberta do novo. Já as demais instituições, penso aprendizagem. da computação na medicina, da engenharia de 
20 anos docência  que é mais discussão do que existe e considerar  produção na computação, da administração na 
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 “na graduação não tive nada de processo de 

ensino e aprendizagem, nada relacionado a isso e 
no mestrado e doutorado também não tive. Foram 
puramente técnicos. Mas o que mais me chamou 
atenção. No mestrado na USP tinha um programa 
de aperfeiçoamento de ensino PAE, e eu fui 
bolsista de uma disciplina. Foi aí que me 
interessei por lecionar. Fui auxiliar de um 
professor em uma disciplina e gostei” 

 
“quando da graduação e do mestrado, que acho 
que é o mínimo para se dar aula, como aluno 
enxerga o processo ensino-aprendizagem, mas 
tem-se muita visão do que o professor está 
fazendo de certo e de errado. O aluno de 
graduação que vai se tornar professor do ensino 
superior, ele passa pelo menos seis anos olhando 
e muito aprende sobre ensino aprendizagem. E 
vai adotar os processos ensino-aprendizagem que 
ele mais se identificou” 

 
“e o básico é apresentar um plano de ensino da 
disciplina, com conteúdo programático da 
disciplina, a emente distribuída por bimestre, a 
bibliografia e a forma de avaliação, que podemos 
inovar, tendo duas notas pelo menos” 

 
“Como coordenador de sala, eu tenho grupo 
whatsapp de todas as salas” 

quando é bom usar cada recurso, cada metodologia, 
cada técnica e avaliar criticamente esses 
aprendizados” 

 
“aqui, investimos no presencial, e a coisa mais 
importante no presencial é o relacionamento, e 
principalmente o networking que se cria. E o EAD 
prejudica esse relacional, esse convívio, esse olho no 
olho, e estamos muito carentes disso hoje, o uso das 
redes sociais, perdeu muito” 

 
“eu acredito também, e eu não acreditava lá no 
começo da docência, mas a experiência tá me 
mostrando, que o relacional é fundamental. Se o 
aluno tem baixo desempenho, você vai conversar 
com ele, ou os pais brigaram, ou o menino tá em 
depressão, ou tá com alguma fobia, ou pensando em 
suicídio. Se eu der uma super aula e for embora, é 
uma coisa, ou pode dar aula e conversar com o aluno, 
perguntar como ele está, dar abertura para ele falar 
dos problemas dele ou para qualquer ajuda que ele 
precisar, mas não falando do conteúdo da disciplina, 
do aspecto técnico, falando das relações entre as 
pessoas. O aluno como pessoa.” 

E aí cabe ao professor ler sobre ensino-aprendizagem, 
e no final das contas aprendemos muito com o dia a 
dia, com a vivência” 

 
“na minha área o que mais invisto de tempo na minha 
docência é aprender novos conteúdos, novos 
assuntos. Eu preciso correr para aprender as 
inovações dos conteúdos da minha área, 
desenvolvimento de software, por exemplo que está 
evoluindo de maneira drástica. A técnica que eu 
ensino, se não for a mesma que o mercado está 
utilizando, os alunos não vão se interessar pelo 
conteúdo. Tenho me dedicado ao aprendizado para 
acompanhamento das novas tecnologias, para eu 
tornar a minha aula interessante pros meus alunos” 

 
“meu desafio é aprender o novo, concreto, do dia a 
dia, e isso faz com que não sobre tempo para que eu 
estude as metodologias, as novas metodologias de 
ensino, por exemplo.” 

 
“a gente percebe hoje que os alunos não aguentam 
esperar para saberem nota do fechamento do 
bimestre, por exemplo. Se você não apertar toda 
aula... eu peço para eles entregarem atividades toda 
aula, que vai acumulando em participação em aula, e 
acaba sendo mais quantitativo do que qualitativa, 
porque não tenho monitor nas minhas disciplinas para 
corrigir essa quantidade grande de trabalhos.” 

 
“em sala de aula estamos para discutir o que existe de 
forma reflexiva e crítica” 

 
“um bom professor é organizado, que tem 
planejamento e segue seus critérios de avaliação, que 
domine o conteúdo, que ele tenha um bom 
relacionamento com os alunos, porque ele vai 
encontrar alunos altamente dedicado e aluno que não 
é dedicado e ao mesmo tempo vai reclamar, e o 
professor tem que saber lidar com esse aluno e 
mostrar para ele o que deve ser, não de maneira 
agressiva. E um professor que saiba ver o lado 
humano de cada aluno. Aprendi bastante que não 
adianta darmos o nosso conteúdo e ir embora. Temos 
que passar um pouco da nossa mensagem do que é 
importante para eles não só tecnicamente, mas 
emocionalmente ou em termos de comportamento. 
Olhar paras relações” 

 
“ao longo do semestre se eu tenho uma turma 
volumosa, ou menor, ou que assimila mais rápido, 

computação, enfim, uma universidade menos 
curricular no sentido de grade curricular. Por 
exemplo, existem as disciplinas obrigatórias de 
um curso de psicologia, mas o psicólogo precisa 
empreender. Eu vejo que o profissional não 
precisa conhecer só da sua área técnica, o 
psicólogo precisa conhecer o mínimo de 
informática, o mínimo de lidar com tecnologia. 
Uma Universidade que permita bacharel em X 
e também ter habilidades em outras coisas” 

 
“o professor do futuro é um professor que lógico 
ele tem que saber o conteúdo, mas ao mesmo 
tempo, vai ser bom sabendo muito como ele 
aplica isso e saber muito relacionar o conteúdo 
dele com outras áreas. Interdisciplinar. A 
informação está cada vez mais divulgada e de 
fácil acesso. E o professor deixa de ser o centro 
do saber. Assim, tem que questionar como um 
conteúdo pode ser relacionado com a realidade, 
porque isso é bom para a sociedade, o professor 
intermedia, está entre o aluno e a informação, é 
ele que vai questionar o aluno, mais um tutor” 

 
“EAD já dei aula como apoio ao presencial. 
Acho muito importante e viável para pós 
graduação e não funciona para a graduação. 
Devia ter idade mínima para EAD. Você quer 
fazer um curso de EAD? Tem que ter uma certa 
experiência, uma certa maturidade para EAD.” 

 
“o objetivo de EAD para levar ensino de 
qualidade para lugares que esse ensino não 
existe.” 
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   posso até adiantar algo do planejamento ou até mudar 

a forma planejada” 
 

“metodologia baseada em projetos. Eu desenvolvo 
um projeto com os alunos ao longo do semestre. 
Vamos fazendo o projeto, passo a passo, eles vão 
aprendendo. Começo com eles um tempo e depois 
eles desenvolvem. Eu vou acompanhando e 
orientando. É bem prático. Cada aula é um momento 
de fazer um pedaço do projeto. 

 

DOCENTES COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS DOCENTES COMPETÊNCIAS DOCENTES OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 RELACIONADAS ÀS ATUAIS NECESSÁRIAS À ATUAIS NECESSÁRIAS DOCENTES NECESSÁRIAS 
 FORMAÇÕES INICIAL E UNIVERSIDADE RELACIONADAS AO ENSINO AO FUTURO DA 
 CONTINUADA DOS  SUPERIOR UNIVERSIDADE E DO 
 DOCENTES   ENSINO SUPERIOR 

Prof9 
Graduação em 
História e 
Pedagogia 
Doutor em 
Psicologia e 
Educação 
32 anos docência 

Poderia ser, poderia, mas eu acho difícil o 
professor fazer isso, é muito difícil ele descer do 
pedestal e fazer uma coisa que não seja a área 
dele. Tem muitos professores na universidade 
que eles dão aula da tese deles e ponto. É isso. 

É complicado, não é? Universidade deveria ser um 
centro de estudos avançados em algumas áreas. 
Deveria ser, mas nós enfrentamos muita dificuldade, 
porque o... a universidade, a universidade é um 
estudo caro, né, então demanda uma verba grande e 
atualmente essas verbas estão cada vez mais sendo 
reduzidas, então compromete, porque a universidade 
não é só ensino, é pesquisa, extensão também, isso 
tudo... tem uma demanda tanto de profissionais, 
como de verbas, tudo isso. E em última instância é 
um... é onde se produz o conhecimento no país, é na 
universidade. 

 
Dentro da... a experiência que eu tenho dentro da 
universidade pública hoje. O que eu vejo... aliás, o 
que eu não vejo é uma renovação, eu não vejo essa 
renovação que deveria estar acontecendo. Como eu 
trabalho num curso de licenciatura, penso que a... a 
demanda da licenciatura devia seguir a demanda do 
século vinte e um, mas eu vejo, é... que muitos 
professores que são formados, eles ainda entram, é... 
com algum... com as perspectivas ainda tradicionais, 
né, eu acho que poderia, enxergar com uma 
perspectiva diferente, uma perspectiva mais 
inovadora. Porque o... as aulas que eu tive na 
graduação, isso há trinta anos atrás, são praticamente 
as mesmas, o método é quase igual. 

 
Sim, eu penso isso. E uma renovação muito grande, 
e eu vejo que essa demanda já está atrasada, porque 
os jovens... os alunos do século vinte e um não são 

Pois é, eu estava comentando isso com os meus 
alunos hoje, hoje mesmo, eu gostaria muito de poder 
fazer o que eu ensino, então eu falo pros alunos da 
questão da multidisciplinaridade, da 
transdisciplinaridade, desse tipo de coisa, mas, é... no 
fundo eu... eu não estou satisfeito com as minhas 
próprias aulas, que eu não estou conseguindo fazer 
isso aqui dentro da universidade. 

 
Eu falo... eu tento fazer isso, na verdade eu tento... eu 
sempre falo pros alunos o seguinte, com os meus 
alunos que serão futuros professores, eu digo que o 
professor tem que falar ma... menos e ouvir mais, 
deixar o aluno falar mais que ele, para haver essa... 
essa troca, essa troca dialógica de conhecimento, né, 
e eu acho isso muito importante, mas na universidade 
quando a gen... pelo menos eu tento fazer isso, eu 
quero que os alunos aprendam... tenham um 
conhecimento básico, então eu acabo falando demais, 
então no fundo eu acabo não fazendo o que eu ensino 
eles a fazerem. 

 
Eu tento fazer trabalhar em grupo, mas o... a própria 
universidade ela não privilegia o trabalho em grupo 

 
Não, é... em tudo, por exemplo, os alunos recebem 
bolsa de pesquisa, ele pesquisa sozinho, ele e o 
pesquisador... e o professor, ele e o orientador, as 
bolsas de pesquisa geralmente são assim, os alunos 
tentam se destacar, eles tentam, é... estudar sozinho e 
a própria prática do professor é uma prática solitária, 
ele vai chegar na sala... ele vai chegar na sala de aula 
sozinho  e  vai  falar.  Muitas  vezes  eu...  eu chamo 

Pois é, essa é uma questão complicada, né, 
porque quando a gente fala de universidade a 
universidade é uma instituição; a minha ideia 
seria uma desinstitucionalização, que é um 
modelo quase que utópico, complicado, tá, mas, 
é... pelo simples fato de ser... de ser uma 
instituição, não deixar de ser, se é pública ou 
privada não importa, mas ela continua sendo 
instituição, ela não pode ser aberta, essa ideia 
que eu falo de uma universidade aberta seria 
uma desinstitucionalização, que é um modelo 
complicado... 

 
É justamente enxergar que ele está no futuro, 
não olhar com o passado, olhar pro futuro; olhar 
pro futuro e não pro passado. Na universidade, 
a universidade ainda carrega uns aspectos 
extremamente tradicionais que você olha muito 
pro passado, olha pro passado, esses títulos 
acadêmicos, isso tudo é muito ruim, porque pelo 
simples fato de... de ser um prof... o professor 
universitário, você ele tem um título de 
doutorado, mestrado, doutorado, ele acha que 
ele já está apto, às vezes não, ele tem 
conhecimento de algumas áreas, mas falta 
muito em outras áreas. Então esse é um 
problema. E outro... e o problema maior que eu 
vejo dentro da universidade desde o dia que eu 
entrei aqui é a falta de diálogo dentro da própria 
universidade, os professores não comunicam 
entre eles. 
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  os mesmos alunos do século vinte. Então isso aí vai 

gerar um desinteresse 

 
Teoricamente está sendo pro mercado, mas não está 
atendendo bem o mercado, mesmo assim ela... ela 
foca o mercado e não atende bem o mercado. 

 
Eu acho que... a minha opinião, eu acho que eles 
estão se esforçando, tá todo mundo se esforçando, o 
problema eu acho que falta um pouco de mudança de 
foco e de método. E isso vai aparecer, isso vai 
aparecer mais cedo ou mais tarde, quando os 
profissionais que a gente estiver formando, eles não 
estiverem dando conta da... da demanda desse 
século. 

 
Por exemplo, ele te propicia uma educação de 
pessoas que às vezes não conseguiriam ter e isso é 
muito bom, isso é mui... ter esse aspecto é muito 
positivo. Por outro lado ele também, é... ele 
aprofunda alguns problemas que tem na própria 
universidade que é... que é a... a falta de interação, 
tudo isso, é muito problemático, porque no EaD o 
aluno estuda sozinho, mas ele não interage, mesmo 
tendo fóruns, essa... essa interação eu acho 
fundamental. 

 
É, eu gosto muito do estudo em EaD, nas graduações 
de EaD como uma segunda graduação, isso eu acho 
muito válido, o jovem... ele fa... ele faz uma 
graduação em determinada coisa, ele faz EaD numa 
segunda graduação, isso eu acho ótimo, porque ele 
já vai para essa graduação com uma bagagem tanto 
de vivencial, como de conhecimento, isso vale muito 
a pena. 

 
Não sei, não sei, eu vejo alunos aqui na universidade 
que fazem um curso presencial, mas muito ruim e 
vejo alunos que fazem um EaD muito bom, então 
isso depende da... 

orientandos meus para dar aula junto comigo, eu dou 
aula eu e um orientando, junto, os dois ao mesmo 
tempo conversando na sala... 

 
É, essa é a ideia. Eu tento... tento mostrar métodos 
novos, porque esse método o professor falando e os 
alunos sentado anotando isso é medieval, não fizeram 
nada diferente disso nesses últimos séculos 

 
A característica do bom professor, vejo... além do 
conhecimento natural que ele deve ter, que isso é 
óbvio, seria enxergar a demanda dos seus alunos, eu 
acho que esse é o principal... é o principal aspecto, 
porque eu tenho percebido, pelo menos dentro das 
ciências humanas, eu não posso falar das outras, 
dentro das ciências humanas, é... é importante que o 
professor entenda a demanda dos alunos, da onde 
esses alunos vêm e... e perceber as mudanças sociais, 
porque os alunos que chegam em universidade eles 
carregam todas aquelas mudanças sociais que 
aconteceram, então esse aluno de hoje não é o mesmo 
aluno de vinte anos atrás. E o bom professor tem que 
perceber isso e não é fácil, muitos não percebem, 
continuam dando aula do mesmo jeito. E o que é pior, 
eu acho que professores jovens tão dando aula igual 
professores velhos, isso dentro das ciências humanas. 
Por exemplo, dentro das Engenharias, da Medicina, 
dessas outras áreas, são áreas tecnológicas, o 
professor vai acompanhando a mudança tecnológica; 
dentro das ciências humanas não, parece que as aulas 
continuam sempre as mesmas... nas aulas não, no 
caso o método. 

 
É. O método é o professor lá na frente, vai falando 
pros alunos, fala, fala, fala, fala... os alunos anotam, 
anotam, anotam, é só isso. 

 
Não, não é nem questão de lo... fala e manda os 
alunos lerem. Falar e mandar aluno ler... não dá mais, 
porque o aluno, o jovem do século vinte e um é jovem 
acostumado a uma leitura mais rápida, mais 
dinâmica, né. Ele... eu penso que o aluno deve... o 
professor deve falar menos e ouvir mais, eu penso 
assim. 

 
Para ser um bom professor hoje, para ele entender que 
público é esse que está na frente dele. 

 
Muitos saem de suas cidades. E não vê um ambiente 
acolhedor, tem isso também. E pela própria estrutura 

Não, não tem, não existe e deveria existir, essa 
interdisciplinaridade é a coisa mais fundamental 
do mundo e não existe isso na universidade; 
nenhum professor compartilha as suas ideias, 
experiências e pesquisas com outro, isso é muito 
ruim. Não. Cada um faz o seu, ninguém 
conversa. Extremamente fragmentado. 

 
E o próprio aluno sente muita dificuldade aqui 
dentro e eu tenho observado que nesses últimos 
anos com a... com a... com o advento da internet, 
esse conhecimento rápido, muitos alunos não 
tão se adaptando. Tá tendo uma... uma evasão 
muito grande, alunos com depressão, todos 
esses problemas. 

 
Eu penso que a universidade do futuro primeiro 
eu acho que tem que ser universidade aberta, 
como já existe um caso, tem a universidade 
aberta de Paris, daquele professor filósofo 
Michel Onfray, ele fala sobre isso, é... 
universidade aberta, com cursos abertos 
também, não cursos fechados, para transmitir 
conhecimentos, eu penso dessa forma, porque o 
conhecimento...O conhecimento está muito 
estanque, muito fechado, eu imagino que o 
conhecimento tem Universidade Aberta, 
gratuita... Gratuita, esse é... é o meu ideal que eu 
pretendo fazer antes de morrer. 

 
Alunos entram ... é mediante a demanda. Eles 
querem entrar, entram, estuda o que eles 
quiserem, adquirem o conhecimento e esse 
conhecimento eles vão se formando, vai... vai 
ser devolvido para sociedade. 

 
grupos são heterogêneos em idade, e... ou... 
vivência, experiência. Em tudo. É, tudo, 
porque... aí imagina-se que se... poderia ser uma 
coisa utópica, você não vai ganhar dinheiro com 
a universidade, mas a sociedade vai ganhar com 
profissional muito bom, vai capacitar 
profissionais bons, porque hoje em dia eu vejo 
que tem profissional muito ruim no mercado, 
em todos os aspectos, as vezes a gente vai 
numa... numa loja, a vendedora não sabe te 
atender bem, você vai... conversa com o médico 
ele não te atende bem, ele não entende nada 
além daquilo que ele tá... então a ideia seria 
uma... uma... um espaço aberto para 
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   dela, essa falta de... de diálogo entre o próprio corpo 

docente, isso reflete nos próprios professores. 
conhecimento, você adquirir conhecimento na 
medida das suas necessidades e ir embora, um 
ano, dez anos, essa é a ideia. 

 
Sim, que é a própria educação uma arte, né? No 
ensino superior? O ensino superior é mais 
difícil, eu acho, porque o ensino superior não há 
uma... uma elasticidade, tá? O professor do 
ensino superior, que que ele quer fazer? Em 
geral, pelo menos nas ciências humanas, nas 
outras também, ele vai passar o conhecimento 
dele, do método que ele acha que deve ser 
passado. Muitos professores do ensino superior 
não têm sequer licenciatura, mas estão dando 
aula, então ele acha que ter o conhecimento ele 
vai ter... eu vou passar o conhecimento, eu vou 
passar o que eu sei, e ele não quer inovar nada. 

 
Em qualquer área, porque a nova metodologia 
não é questão de inserir coisas novas, 
tecnologia, não precisa de nada disso, né, é... eu 
sempre trabalhei em cursinhos populares e nós 
trabalhávamos com essa metodologia nova, 
interdisciplinar e tal e muitas vezes a gente dava 
aula em depósito, em lugares assim... nada, não 
tinha nada adequado, não tinha nada, com o 
mínimo recurso, mas a ideia é a metodologia 
inovadora no sentido de... da relação com o 
conhecimento. Então o clássico sempre é 
válido, o clássico é sempre inovador, o que vai 
modificar é a forma como você lê e transmite a 
ideia dos clássicos, é isso. 

 
A método... é, a metodologia. E tudo pode ser 
dado, ou tudo pode ser feito, se você tiver mais 
recu... quantos mais recurso melhor, não tenha 
dúvida quanto a isso, no entanto o problema é 
utilizar esses recursos, você pode usar os 
recursos, é... muito pouco recurso e fazer algo 
inovador, ou pode utilizar muito recurso 
tecnológico e fazer uma coisa ultrapassada. É 
isso. 
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ANEXO 3 – QUADRO CATEGORIAS 
ENTREVISTA ESTUDANTES 

 
ESTUDANTES Competências 

relacionadas às 
Formações Inicial e 
Continuada dos 
Docentes 

Competências docentes atuais 
necessárias à Universidade 

Competências docentes atuais 
necessárias relacionadas ao 
Ensino Superior 

Outras competências docentes 
necessárias ao futuro da 
Universidade e do Ensino 
Superior 

EST1 
Graduação em 
Artes e 
Psicologia 
28 anos 

“professores muito bons, que 
vão instigar a turma, ... então 
depende de como o curso é 
organizado, a coordenação dos 
professores” 

“a universidade é tanto um campo de 
desenvolvimento pessoal, crescimento, lugar de 
luz,..., mas ao mesmo tempo é um lugar também 
obscuro, lugar que não vai te dar todas as 
respostas, é um lugar que pode te instigar a 
procurar mais, ou se frustrar, a não procurar mais, 
até desistir” 

“Para mim, como falei, usei a palavra fraternal, não 
consegui achar uma melhor, penso muito no professor 
X, que para mim foi quem me ensinou muitíssimo 
sobre a vida, sobre o humano, sobre tudo, sobre o 
amor e uma pessoa sem cerimonias, simplesmente é 
ele, e tá ali para te ensinar e se você quiser aprender 
você vai junto” 

 
“eu tentei buscar o conhecimento mesmo em grande 
decepção, mesmo por questões assim, de 
autoritarismo, de sadismo...” 
O autoritarismo, por exemplo, quando aconteceu de 
eu chegar 10 minutos atrasado pra prova, a 
professora, não permitir que eu fizesse a prova, ela 
estava no direito de não permitir, só que não era, 
“olha não vai fazer, pode ir embora, era ah, não vou 
deixar, não tem jeito”. Ela queria que eu insistisse, eu 
insisti, cheguei agachar e pedi por favor, não foi por 
culpa minha, porque eu quis e ela pegou uma prova 
amassada que estava por baixo de todas as outras que 
ela tinha e me deu para fazer, então isso para mim é 
sadismo” 

 
“em círculo, geralmente não exigia leitura extensa, 
mas participação era sempre essencial, lembro de 
uma aula muito legal que a professora Y deu, ela 
colocou várias pinturas no chão, do expressionismo e 
tinha a ver com a que a gente tinha estudado sobre 
cada uma das pinturas, tínhamos que escolher uma 
que a gente se identificasse e depois falar sobre 
conteúdo estudado, tentar identificar ali, então é algo 
muito legal e a gente tinha que falar o porque a gente 
escolheu, gosto muito disso, tanto para o 
autoconhecimento, o aluno também participa de uma 
maneira mais integrada” 

“e também gosto de seminário, gosto que o aluno 
dê aula, como ela falou, acho legal, é diferente, que 
eu não gosto é desse modelo professor na frente e 
os alunos sentadinhos, olhando, da um tedio, acho 
que aprendi muito pouco durante os 5 anos dessa 
maneira, muito mais dessa outra maneira que eu 
falei” 
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ESTUDANTES Competências 

relacionadas às 
Formações Inicial e 
Continuada dos 
Docentes 

Competências docentes atuais 
necessárias à Universidade 

Competências docentes atuais 
necessárias relacionadas ao 
Ensino Superior 

Outras competências docentes 
necessárias ao futuro da 
Universidade e do Ensino 
Superior 

EST2 
Graduação em 
Fisioterapia 
23 anos 

 “é um lugar que demonstra muito conhecimento, 
os professores são excepcionais e pelo que eu 
aprendi na faculdade, o conhecimento que meus 
professores me davam, o olhar que eles tinham, 
me fez querer entrar no mestrado também, tentar 
ter um conhecimento maior de pesquisa, de como 
eles veem os aprendizados, a nossa imagem.” 

“acho que é um professor que interage com os alunos, 
por exemplo, tenho uma professora, que a maioria 
não gostava dela, mas eu gostava, ela fazia a gente dar 
aula para ela. “Quero que vocês estudem a matéria 
desta semana, façam um resumo e entrega na sala de 
aula para a gente, ela interagia, mostrava o que estava 
errado, não jogava a matéria “estuda aí e depois vocês 
fazem a prova”, para mim, fazer resumo, escrever, 
mostrar atenção aos alunos, professor – aluno, para 
mim é esta a diferença. Ter esta interação.” 

 
“aulas, ...tem dois jeitos que eu gosto muito. Um é da 
gente tentar ver com o professor, da gente mesmo 
tentar aprender com nossos erros que a gente tem, ..., 
é assim que a gente aprende e tem um professor meu 
que ele dava a aula explicadinha, fazia esquema, 
retomava, pedia resumo, explicava tudo, tinha a 
maior paciência. Para mim é assim que eu gosto, 
outros só jogavam a matéria e você tinha que fazer 
prova, ia mal.” 

 
“Eu já acho o contrário, eu gosto de observar, mas já 
gosto de escrever...” 

“ acho que seria muito mais tecnológico, mas não 
necessariamente à distância, mas de uma maneira 
mais voltada para eficiência no aprendizado, 
buscando algo mais atual, porque tem muita 
faculdade que dá aula de maneira antiquada apesar 
de ter tantas pesquisas que mostram que tem 
caminhos melhores para aprender e ensinar, fica 
naquele modelo quadrado” 

 
“ não concordo que fisioterapia é EAD, lá na 
faculdade já começou algumas disciplinas de EAD, 
começaram fazer optativa de EAD, às vezes a gente 
tinha optativa de educação física, a educação física 
era EAD e era matéria que, às vezes, era importante 
para a gente, a gente tinha matéria de fisioterapia 
adaptada em ambiente físico, imagina se você tiver 
EAD disso, então já não concordo muito, prefiro 
que as salas sejam parte tecnológica, tem muita 
coisa de tecnologia que pode ser usada agora, igual 
esse Kahoot! A gente quase não teve aplicativo 
desses na faculdade, a gente teve duas vezes só, 
podia estimular mais os alunos, alguns 
questionários, se for fazer prova, fazer isso, é bem 
mais importante, bem mais prático, só que se for 
em matéria EAD, para mim, eu não queria, eu ia 
ver especialização, eu vi especialização em 
Ribeirão EAD, eu falei, eu não sirvo para fazer 
EAD, eu sirvo para falar, para ver, porque você vai 
mexer com o paciente” 
OBS: “estas perguntas... para mim foi bom, 
precisava conversar, desabafar rs 

ESTUDANTES Competências Competências docentes atuais Competências docentes atuais Outras competências docentes 
 relacionadas às necessárias à Universidade necessárias relacionadas ao necessárias ao futuro da 
 Formações Inicial e  Ensino Superior Universidade e do Ensino 
 Continuada dos   Superior 
 Docentes    

EST3 “ele me fez pensar alguns “é uma experiência única, porque o ensino “o bom professor não é aquele que derruba, ou “Eu acho que a gente poderia começar com o que 
Graduação em aspectos da educação, de nosso superior ele tem uma proposta de ser... uma derrama, ou sei lá, inunda, né, o aluno de temos, né, ... lá tem uma coisa que às vezes é meio 
Filosofia país, que ela é uma... educação abertura para uma vida, não só pra uma formação conhecimento, mas é aquele que é capaz de sentar difícil encontrar em outras universidades, que é a 
Tecnólogo em reprodutiva e não criativa...” profissional, porque às vezes a gente confunde com o aluno... não que se ponha como igual, mas que acessibilidade do professor. Mesmo sendo o 
Gestão RH  muito, ...somente ao trabalho e às vezes um pouco provoque nele o conhecimento, então é... eu acho que coordenador do curso, um exemplo, lá nós temos o 
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23 anos “o que eu percebo hoje dentro 

do ensino superior é que não se 
desenvolve a capacidade 
argumentativa dos alunos, 
crítica, a crítica não no sentido 
pejorativo, mas a crítica de 
construção de conhecimento” 
“claro, você lê, decora artigos e 
demais coisas e demais 
conceitos e chega um ponto... só 
decorei, não aprendi, não 
transformei ele dentro de mim, 
somei com uma outra peça que 
eu tenho de um outro 
conhecimento já feito, porque o 
conhecimento ele é um grande 
quebra-cabeça que monta um 
mosaico, então cada 
conhecimento, cada nova 
aprendizagem, cada forma é 
uma pecinha encaixada a mais e 
eu acredito que a forma de... 
ensinar é o professor ser capaz 
de olhar aquele mosaico que é 
aquele aluno, montar ele, ajudar 
ele a se montar, que eu acho que 
é a autoaprendizagem é 
fundamental, o 
autoconhecimento, e depois ele 
conseguir encaixar esse 
conhecimento maior” 
“Agora quando a gente chega, 
por exemplo, principalmente 
alguns métodos de professores, 
de replicar, é... “vai cair o que 
está não livro”, um exemplo, tá, 
tudo bem, vai cair, mas o que 
que aquilo ali te transformou.” 
“ele me fez pensar mais um 
aspecto do conhecimento e da 
formação, da docência: a falta 
de exigência de literatura. Não 
só dos clássicos, mas, é... 
exigindo pouca leitura. Eu 
acredito nisso, porque quando 
se faz um plano de ensino de 
trabalho é colocado as obras 
fundamentais e elas... o aluno e 
eu vejo nisso a grande maioria, 
não chega a ler a obra completa” 
“não  mergulhou. E  eu acredito 
que    o    objetivo    do   ensino 

deixado a pesquisa para depois, para outros graus 
do ensino superior, mas desde já de uma 
graduação, de um curso de tecnólogo... já tem um 
objetivo de ser um curso de formação para 
estruturação do pensamento, daquela ciência, 
daquela área que você está começando a 
debruçar” 

 
“a experiência da universidade é uma... um 
descobrimento do novo. É de onde eu chego com 
a base de conhecimento que eu tenho, a partir dela 
eu transformo com o conhecimento que eu 
recebo, mais refinado e... a partir daí eu começo 
a criar também, ou a evoluir o que já tem, a 
melhorar o conhecimento que já tem.” 

 
“na faculdade, existe uma matéria específica 

chamada Projeto Integrador, ele é próprio, aonde 
tem o objetivo de dentro daquela aula integrar 
todas as matérias, professores, alunos, a 
instituição como um todo. Tem também como 
foco de em cima daquilo os alunos 
desenvolverem algum tipo de pesquisa dentro da 
sua área.” 
“a primeira feira de gestão... de Gestão de 
Recursos Humanos foi muito boa. Então juntou 
os alunos do primeiro, segundo e terceiro, que 
eram as três turmas que tinham e cada um 
organizou palestras, cursos e algumas formações, 
chamaram pessoas de fora, professores de outras 
disciplinas, professores de outros cursos para dar 
informações voltadas pra área de Recursos 
Humanos, mostrando a integralidade, a 
diversidade e a união que existe entre tudo, que tá 
tudo interligado ali e com isso fez-se a feira...” 
“e um outro que... dentro do Gestão de Recursos 
Humanos lá, que foi feito, foi um painel de 
empregos, ... foi dividido nos cursos que tinham 
dentro da faculdade, e os diversos, porque de 
repente a pessoa “ah, comecei hoje, mas não 
tenho nem base pra começar um trabalho”, 
precisa, sei lá, telemarketing para começar a 
sobreviver. Mas o interessante é que pra poder 
desenvolver aquele tipo de painel e saber qual que 
era a área mais específica, os alunos tiveram que 
ir até o outro curso, fazer umas entrevistas, falar 
“como que é o trabalho de vocês? Qual que é a 
área? O que que busca? Qual que é o 
fundamento? Qual que é os tipos de coisa?”, pra 
saber o tipo de vaga pra colocar lá. “ 
“A Feira das Nações, aonde cada grupo pega uma 
cultura de um país e faz a apresentação, todo 

é a coisa mais difícil, é aquele professor que é capaz 
de sentar no mesmo nível com o aluno e ele conseguir 
provocar o conhecimento no aluno.” 
“é o professor que estimula no aluno o conhecimento, 
porque o aluno fica aguçado, o professor fica 
empolgado em ajudar o aluno a ver que quer mais do 
que ele tem ali pra contribuir...” 
“E é crescente, e é crescente. E o mais interessante, 
a maiêutica, ela segue um movimento interno, porque 
é aquele conhecimento que eu recebi, eu usei, eu 
transformei com o que eu tenho e ele nasce de dentro 
de mim, é o parto né, que Sócrates fala.” 
“Eu percebo assim de bons professores que eu tive 
que eles provocavam, eles eram capazes de ser 
observadores, ele observava se o aluno tinha uma 
facilidade naquilo, ele conseguia ter um jogo, uma 
didática dentro da aula, que ele era capaz de jogar a 
sementinha naquele ali, ou a provocação pra ele poder 
soltar conhecimento; “ai, não, professor, é tal coisa” 
e o outro de lá, que era mais crítico e que gosta de 
contrapor os pontos e analisar ele... então ele já tinha 
estratégias, acho que a principal forma do bom 
professor é ter uma visão da sua sala” 
“deve se passar nesses três: o técnico, eu vou usar a 
técnica, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso 
ter uma carga; que jeito que eu vou aplicar essa coisa 
criativa? Que jeito que eu vou ser ético? Acho que a 
palavra ética a gente pode falar “como que eu vou 
fazer todos participarem?”, desse conhecimento, 
dessa construção” 
“O bom professor, além dele ser protagonista, acho 
que entra dentro do que você tá falando, ele tem que 
ser um ser histórico de memória, que que vem a ser 
isso, “histórico de memória”? Ele tocou não aspecto, 
é aquele professor que nos cativa, que eu tive de 
referência, ele me fez uma historicidade, ele me deu 
uma história dentro de mim, dentro da minha 
construção pessoal, é...” 
“Aulas de vídeo, tenta propor uma dinâmica, tenta 
envolver a turma. Uma coisa que eu percebi que foi 
mais interessante é tentar fazer grupos mistos... e ser 
mais dinâmico também, aplicar o conhecimento, mas 
de uma forma não só... mais sensorial, eu acredito. 
Por exemplo... usando o indivíduo como um todo.” 
“tem medo do aluno... do aluno superar o mestre. E 
na verdade... o objetivo do... do ensino é esse, o aluno 
superar o mestre, porque você me deu as bases, mas 
eu estou construindo a parede, o outro vai vim e vai 
por o telhado e outro ainda vai por uma antena, ou um 
para-raios. (riso). Então, existe uma escada” 
“Eu queria complementar... é que parece que o estilo 
de ensino, ... e também o tipo da característica, por 

professor... ele já deixa claro pra todo mundo “de 
tal hora a tal hora eu estou na minha sala, se 
precisarem... só bater lá”, e meu telefone é ... 
manda um zap” 
“quando eu falo de acessível, é que o professor ... 
deixa os alunos virem, ... fazer o outro ser 
protagonista, deixar ele vir a você, porque a melhor 
forma de conhecer alguém é quando ela chega a 
você, primeiro porque claro, ela tem algum 
interesse, mas segundo... vai trazer a história dela 
...quando a gente fala desse acolhimento... porque 
o professor parece que abraça a gente lá, realmente 
é nesse aspecto, você entendeu? 
“... a faculdade precisa criar ambientes que 
possamos pensar. Sejamos vivos para pensar e a 
partir dali criar novos conhecimentos, mas de 
forma leve, tranquila e aonde não exista hierarquia 
e sim ideias a serem pensadas” 
“coisa que é mais interessante disso é que antes de 
implantar os cursos ... foi feito uma pesquisa de 
campo: quais são as necessidades dessa população 
aqui da cidade? Então a gente percebe que o 
ambiente da faculdade é ver a necessidade real. Ela 
tem que ser viva. Uma universidade viva e que ela 
seja capaz de se movimentar. 
“Eu queria deixar a sementinha pra gente pensar... 
se a gente pegar uma linha histórica, como que 
surgiram os primeiros conhecimentos e tudo, a 
forma que era feita o estudo na Grécia Antiga, 
geralmente ele era voltado pra formação da pessoa 
para a sociedade. Acho que era uma formação que 
usava da música, arte, poesia, usava da geometria... 
será que as origens que hoje a gente busca do 
conhecimento não foram as mesmas que 
despertaram lá atrás? E ainda me fez uma outra 
pergunta: qual o papel hoje da filosofia na 
construção do conhecimento? Que é uma coisa que 
eu venho me perguntando desde o início do meu 
curso, aonde que se encaixa a filosofia no ensino 
superior? Será que o que nós buscamos hoje não 
está lá atrás nas origens? 
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 superior é de você mergulhar 

naquela área, já que hoje ele é 
mais fragmentado.” 
“a falta de conhecimento da 
comunidade da universidade 
local, é... da faculdade ali” 

mundo se veste... parece um carnaval, porque 
todo mundo se *fantasia. Integrador também, 
porque tem o objetivo de mobilizar toda a 
faculdade, os alunos e ser um momento de 
descontração e das turmas de curso” 
“uma coisa que achei mais curiosa da faculdade, 
foi o acolhimento que os professores tiveram, que 
foi diferente e a gente quis retribuir. Por exemplo, 
o dia que começou o curso entramos dentro da 
sala, entra... “bem vindos primeiros alunos do 
curso de Gestão de Recursos Humanos”, as 
letrinhas de bexiga dourada, lá. Gente, isso faz 
diferença” 
“E alguns professores, claro, criticam, é... 
infelizmente temos os dinossauros, né (riso), 
como já brincaram, já. Eles olham aquilo, às 
vezes fala “ai, que coisa boba.” 

exemplo, qual é a visão que a gente tem de um 
advogado, de um promotor, de um juiz? Ela é meio 
deusificada, então cria essa rigidez, essa falta de 
estrutura, esse papismo, “não, para você acessar a 
mim você tem que abrir um processo, marcar um 
horário, ver se vai ser julgado”, sei lá, passar por 
todos os processos e a burocracia possível e 
imaginável, pra você poder me acessar. Na faculdade, 
já tem um foco mais prático, então ela acaba tendo 
essa maior abertura, mas isso também é uma questão 
de cultura; porque isso é uma cultura incutida ao 
longo da história, mas a gente pode mudar essa 
cultura... por exemplo, da faculdade de Direito, essa 
cultura conservadora, né, da mesma forma..” 

 

ESTUDANTES Competências Competências docentes atuais Competências docentes atuais Outras competências docentes 
 relacionadas às necessárias à Universidade necessárias relacionadas ao necessárias ao futuro da 
 Formações Inicial e  Ensino Superior Universidade e do Ensino 
 Continuada dos   Superior 
 Docentes    

EST4 
Graduando em 
Direito 
21 anos 

“Até tenta. Eu acho que ne... 
essa questão de interdisciplinar 
deveria começar, inclusive, nem 
no ensino superior, mas no 
ensino de base, eu acho que se 
você tivesse um ensino de base 
com essa visão trans e 
interdisciplinar seria muito mais 
agregador, as pessoas 
chegariam lá como se fosse uma 
casa e tivesse já feito a base da 
casa, alicerce e daí a gente passa 
a construir as colunas e enfim.” 

 
“...o momento que você, é... 
cria, ou melhor, diminui a 
distância em que há entre a 
pessoa que te ouve e você que tá 
dialogando, já é um início, é um 
passo, então tem professor que 
aproxima do aluno, do diálogo, 
do que ele tá falando, já 
conquistou o aluno, porque 
cativa. Então assim, o assunto 
pode  ser  de  álgebra,  mas   no 
momento que você pega e 
consegue    fazer    aquilo    que 

“o ensino superior abre um leque de um novo 
mundo, né, a gente tem uma visão ... muito 
centrada não ponto e não tem contato com outras 
vivências, diferentes pensamentos. Talvez ali é o 
momento onde a gente começa a ter conflito e 
contatos com pensamentos diferentes, a partir daí 
como ele mesmo disse, a gente começa a 
estruturar uma nova visão de mundo, experienciar 
outras coisas. Em especial, já na minha realidade, 
na minha faculdade, eu sinto que ela é a faculdade 
do futuro do pretérito, deveria ser, mas não é.” 
“Deveria ser um lugar onde haveria pesquisa, mas 
não é, deveria ser um lugar onde houvesse 
discussão ideológica, nós somos seres 
ideológicos sim, tanto de... progressistas, 
conservadores e de maneira geral, todas as ideias 
ali deveriam ser dialogadas. E a gente 
compreender a outra ideia mesmo não 
concordando, compreender, entender e deveria 
ser assim” 
“a faculdade ela deveria ser um momento em que 
a gente, juntos, através do diálogo, através do 
pensamento crítico, a troca de cultura, nós 
criarmos nossa percepção de mundo, de realidade 
e é o que eu acho que não acontece atualmente, 
porque nós temos técnicos, formados, temos 

“do que eu já vivi, eu mais encontrei professores que 
não procuram diálogo, do que professores que 
procuram construir o diálogo, que procuram entender 
o aluno, entender a percepção de mundo dele e a partir 
daí também contribuir com esse aluno, com a 
percepção de vida dele. Então assim, existe as 
exceções, é claro.” 

 
“a experiência, tipo assim, na faculdade, tem um 
professor em específico lá que a prova dele é 
exatamente o que ele passa no caderno. Uma vez 
estava assim: quais os meios de solução de conflito; 
era autocomposição, aí vai a transação, submissão, 
renúncia... e fui colocando todos, tá no artigo 
trezentos e setenta e seis, foi indo, indo... nem lembro 
se eu pus trezentos e setenta e seis na época, mas na 
época eu tinha tudo decoradinho e coloquei, esqueci 
de um, que era o processo... fui questionar, ele “cadê 
o processo? Como que chama a nossa matéria? A 
teoria geral do direito e do processo, não é?”. 

 
“...assim como também existem ótimos profissionais, 
existem maus profissionais, mas de maneira geral, até 
nas universidades como USP, UNESP, grandes 
faculdades, com contatos com os amigos que tenho 
lá, é assim também. Existem excelentes 
pesquisadores com títulos lindíssimos, mas “a minha 

“eu acho que é muito mais fácil ter educação 
quando há um vínculo, um vínculo seja afetivo, 
seja um vínculo, sei lá, de proximidade, o aluno se 
sentir próximo àquele que tenha técnica e consiga 
fazer o aluno se sentir atraído na matéria e falar 
assim “poxa”, é o que ele mesmo falou, eu não 
tenho que aprender isso porque eu não vou usar em 
Direito, mas... aprender por aprender, por 
conhecer, por vontade, sentir vontade de conhecer 
um novo, então o professor que planta a 
sementinha do novo eu acho que ele é o professor 
ideal, porque quando a gente sempre tem essa sede 
pelo novo nunca acaba esse ciclo, eu posso fazer 
Mestrado, Pós-doutorado, chegar na livre- 
docência, que seja, no título... mas se eu tenho a 
sementinha do novo eu nunca vou querer deixar de 
estudar qualquer coisa, que seja, que me apareça, 
ou discutir, ou dialogar. Então eu acho que seria 
esse, o professor que planta o novo” 
” nesse ponto, do professor que faz a gente, além 
de querer cativar com o novo, mas... ser 
protagonista, eu acho que quando a gente é 
protagonista, aí...E não ele.” 
“Falta alguma coisa que eu acho que seria a 
hospitalidade. Por que a hospitalidade? Dentro de 
tudo que ele falou, quando você se sente uma 
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 parece ser tão difícil atrativo, 

acho que começou a conquistar 
uma segurança para o aluno 
tentar conhecer o novo.” 

pessoas que tem graduação, mas eles não têm 
percepção de mundo.” 
“será que a faculdade tem cumprido o seu papel 
de criar um olhar crítico sobre a realidade, sobre 
quem somos nós, sobre tentar entender o que está 
acontecendo? As pesquisas estão cada vez mais 
sendo deixadas de lado, as aulas... eu também 
entendo que muitos professores que possuem 
títulos maravilhosos também, chega na aula... 
sala de aula, não conseguem dialogar com o 
aluno. Pra mim, se a função do professor não for 
dialogar, qual a função que ele tem?” 
“Pra mim está sendo uma extensão do ensino 

médio, ensino médio porque no ensino médio eu 
era muito distante dos meus professores, como se 
eles fossem uma pessoa que tinha muito 
conhecimento e ali eles têm conhecimento e eu 
sou... nada. E a... e ali eu senti, assim... da mesma 
maneira e eu também senti na faculdade que os 
alunos também gostam de ser tratados como se 
tivessem no ensino médio.” 
“... por exemplo, jamais na faculdade você 
imaginaria um professor dando o telefone dele 
pra ficar não grupo com alunos... esquece isso, 
totalmente. Tanto é que lá tem o sistema da 
seguinte maneira: nós elegemos um representante 
de sala e ele é o nosso papa, ele faz intermediação 
entre o deus e os alunos. Você entendeu? Deus 
ilumina para eles pelo whatsapp deles, o e-mail 
deles, eles passam pra nós, meros mortais, você 
entendeu? Então assim, não existe esse 
acolhimento, assim... e se alguém falar mal da 
minha faculdade eu sou o primeiro a defender 
com unhas e dentes e também tenho muitos 
defeitos dos alunos, não é só a faculdade a 
culpada... como eu já disse, ou só o professor; 
existe os alunos interessados, só que eu acho que 
ali naquele momento, nós temos os professores 
como os mestres, como Jesus foi um mestre, para 
poder guiar esse barco que é a educação, ele tá ali 
pra acender a faisquinha, então cabe a ele certa 
responsabilidade” 

teoria é essa, se você não quiser seguir procure 
outro... outro orientador, procure outra pessoa, é isso 
que eu estudo”. Então até que ponto essa 
unanimidade de pensamento acrescenta?” 
“Então qual que é o... o estudo aqui hoje na 
Faculdade? O professor mastiga... e vomita de volta. 
E o aluno aceita, às vezes ele reclama que tá muito 
ácido, o vômito, mas tá me nutrindo, você entende? 
Enquanto tá me nutrindo tá bom. Tá me nutrindo... E 
outros perfis de outras universidades, como essas que 
eu já citei, os alunos... não basta só o vômito, vou usar 
essa palavra um pouco pesada, mas... um pouco 
pesado, mas... não basta só o vômito. Eu quero eu ir 
atrás da minha fruta, da minha semente, eu quero 
conhecer... o mundo... e mastigar, digerir” 
“eles não têm interesse pela leitura, ou seja, já de... 
detectei que um perfil do aluno da faculdade, ele não 
tem esse perfil de interesse, embora seja uma 
faculdade de Direito, e aí a partir disso... pergunto 
para os meus amigos: “você já leu o regimento interno 
da faculdade?”, eu não conheci nenhum amigo meu 
que virou pra mim e falou assim “já li”, nenhum. Aí 
eu penso: pô, meu, estou na faculdade de Direito, 
estamos estudando as leis e o seu funcionamento e 
para eu poder questionar a minha faculdade, que é o 
que eu mais faço... eu preciso saber como funciona as 
regras do jogo, a partir daí começar a construir uma 
discussão, exigir certas coisas, mas ninguém... lia” 
“e... tem a explosão, a combustão, talvez o professor 
fosse essa figura, em que a gente acenda a faísca do 
conhecimento e... pô, qual é a minha função se não é 
a de querer incutir nele o questionamento, a vontade 
de querer entender? Então assim, eu sinto sim que os 
alunos da faculdade se sintam desmotivados e às 
vezes... professores... utilizam de tecnologias como 
os slides, nós tivemos um que usava o slide, mas... 
não adiantava, não era só o slide, não era só a 
ferramenta tecnológica, não era só fazer umas... 
círculo de roda, isso contribui, mas não é só isso” 
“professor comentou assim: “esses professores que 
gostam de tornar o aluno muito protagonista não dura 
alguns anos aqui na faculdade não, logo, logo é 
convidado a se retirar”. 
“Eu fiz um pedido pra ter um professor pra me 
orientar no meu TCC, que é da UNESP, tem um 
currículo magnífico e o que eu gostei dele não foi só 
o Pós-Doc dele na Sorbonne, foi... quando eu cheguei 
na sala dele, não estava com terno, ele chegou: “olá, 
tudo bem? quem é você, fala um pouco sobre você”, 
eu fiquei assim “uai... uai...” (riso), é o senhor 
mesmo? O senhor não é aluno? Não, não me chama 

pessoa bem vinda, você consegue ser você, sentir à 
vontade no ambiente que está”. 
“eu até brinco às vezes com os professores de lá 
que eu tenho contato, que é uma jaula de aula, 
“Eu acho que nem... pra começar, eu acho que nem 
toda renovação é benéfica, necessariamente, pode 
ser maléfica, toda atualização nem sempre... e nem 
tudo que é histórico, tido como ultrapassado, é 
ruim. Acho que a gente tem que observar isso. 
Existe tradicional que... que é legal. Tem coisas 
tradicionais que são boas e tem coisas que são 
inovadoras que não são boas” 
“..., há dez anos atrás, na Faculdade tinha pesquisa 
pela FAPESP... não tem. Há dez anos atrás e nós 
estamos em dois mil e dezenove, então que 
evolução é essa? 
“amo a minha faculdade, mas são diferentes os 
aspectos analisados. E aí eu penso, essa renovação 
também que tá... essa tendência de atualização, em 
que medida tá... tá... tá fazendo lá, a gente vai fazer 
de tudo pra mudar? Os fins justificam os meios? Os 
métodos que são utilizados pra... pra fazer essa 
atualização...” 
“o futuro, já respondo a pergunta: deveria ser uma 
faculdade acessível à população, hoje na faculdade 
que eu estou a comunidade não conhece a 
faculdade. Só acho que conhece os coordenadores, 
mas eu não sei se algum vizinho daqui sabe o que 
é estar dentro da faculdade, o que que a faculdade 
oferece, diferentemente dele que ele diz que...” 
“eu acho que deveria ser: comunidade, estar ali. 
Então assim, eu propus uma vez pra ter uma 
feirinha, alimentos orgânicos, para todo que 
tiverem interesse em comprar alimentos orgânicos, 
ir ali. Por que não um projeto de capoeira 
acontecendo ali com alguém que faça essa oficina 
e a prefeitura patrocine um ônibus pra sair do 
Aeroporto e ir até lá? Conhecer... “Bobo isso da 
capoeira, mas...” O sentido é das pessoas de Franca 
irem até a faculdade se integrar ali, você entendeu? 
E você passa, já vê um professor e “ah, vamos 
conversar”, aí você encontra uma pessoa que 
trabalha no MST, por exemplo, que tem uma 
vivência com o solo e assim... independente de 
ideologias, mas tá ali no campo, ou a pessoa de 
outra faculdade, que passa por ali e troca o que ele 
sabe com o outro, você entende? A intersecção das 
áreas ali, que estejam juntas e a faculdade não seja 
só uma fábrica de informação” 
“e eu acho que ali deveria ser espaço de discussão. 
O estudante de Direito, como ele... como ele vive 
estudando casos diferentes, assim, como tal 
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   de doutor, aqui nós estamos em uma conversa 

informal.” 
 
 
 
 
 
 

 
OBS: Falta isso, nós tivemos um momento aqui que, 
eu, pelo menos, me senti muito relaxado, pra discutir 
coisas,... que tem uma linha de raciocínio e... 
metodológica também e disciplinar e com muita 
leveza; por exemplo, eu cheguei quinta-feira em 
Franca às duas da manhã, acordei às seis, porque tinha 
que tá no serviço às sete... estou cansado, fisicamente, 
obviamente estou, mas nenhum desinteresse, 
nenhum...nenhum momento, coisa que, às vezes, na 
faculdade, a gente dorme nove horas, dez horas, onze 
horas, doze horas... você chega na faculdade, tudo é 
interessante, a cutícula da sua unha é mais 
interessante do que o que tá acontecendo ali na 
frente... do estar. E aqui, por exemplo, embora o 
cansaço físico, embora os assuntos não sejam tão 
simples, seja um assunto que é complexo, de diversas 
opiniões, com diversas vivências, histórias, cada um 
com a sua bagagem cultural aí, sua formação, foi tão 
leve. Pra mim muito enriquecedor. Então é... tantas 
coisas novas, tantas provocações, acho que é isso 
também que contribui pra educação, a gente ser 
provocado a pensar, deixar ali um por que de tudo... 
talvez seja a filosofia... ela cabe em todos os outros 
cursos, né” 

psicólogo faz, um médico, todo profissional, ele 
sempre... lidar com coisas novas e tem que se 
propor a achar alternativas e questionar situações. 
Nós não temos, nós não ouvimos situações... ideias 
para sociedade. Cadê a contribuição efetiva das 
universidades de Franca? E eu falo efetiva não 
aquela coisa muito que sai no jornal “ai, vai ser o 
polo jurídico de Franca”; o que esse polo jurídico 
de Franca vai reverberar na vida de quem tá na 
Estação, de quem tá no Jardim Petrópolis, no... no 
Petraglia, que seja... naquela moça que tem quinze 
anos e tá grávida precocemente” 
“eu vejo que os francanos eles são... desculpa, não 
generalizando também, eles são muito 
desinteressados, como o brasileiro de maneira 
geral. Falo pra não jogar a culpa nos professores, 
não jogo em cima deles... o que esses estudantes 
estão fazendo pra criar esse novo, esse despertar, 
essa sementinha, essa hospitalidade na comunidade 
também? Pra repassar essa... essa roda gigante que 
vai girando e do que ele falou, muito interessante, 
de criar base, eu construo a coluna, eu construo 
teto, então... que... o que que eles tão fazendo?” 
“Por que não promover uma escola de formação 
cidadã? Eu falo como estudante de Direito, que que 
eu faria? Eu faria o que... pega um grupo de trinta 
pessoas interessadas, pra que que serve o Banco do 
Povo? Eu tenho certeza que se você perguntar pra 
um... qualquer pessoa que sair aqui na faculdade... 
“que que é Banco do Povo? O que que é o TAC? 
Qual é a função do Ministério Público?”, ah, é legal 
criticar no Facebook, mas, olha, isso gera essa 
consequência, mas você ir no Ministério Público, 
você sabe que você pode ir na Corregedoria. E 
vamos procurar outros meios. Vamos... 
multiplicar” 
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EST5  “um centro educacional com vários tipos de curso “o nosso curso dialoga com diversas áreas diferentes, “Olha, eu acho que um lugar menos arrogante... / 
Graduando em e que em tese deveria haver um certo então eu acredito que a gente começou a ter uma mais contato entre os cursos.” 
História relacionamento entre as pessoas desse... desses noção...de como é... como a gente vai procurando um “ EaD é uma forma válida de se pensar, não que 
21 anos diferentes cursos” texto, a gente não entende, por exemplo, assim, “ah, precisa ser para todo mundo, lógico, eu... não acho 

 “A gente tem a tendência de se fechar cada vez esse texto apesar dele ter História, ele fala... dialoga que o campus deve... deve sumir, eu acho que tem 
 mais pra bolha dentro da faculdade e, ao invés de muito com Economia, ...então a gente vai lá e procura que continuar tudo, a questão física e tal pra quem 
 aprender com as pessoas dos outros cursos estudar Economia, então a gente acaba tendo um...  
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  também, porque eles têm uma abordagem 

diferente do que o que a gente tem nos nossos, a 
gente acaba se fechando e acreditando que o 
nosso esteja certo. 

uma base de cada parte; “ah eu não entendo muito de 
Direito, mas esse texto aqui ele vai falar de aspectos 
jurídicos de determinada civilização. Busca por nós 
mesmos” 
“Eu acho que a questão não é nem se o texto é difícil 
ou não, mas é a forma com que você tem que ler o 
texto, porque como a gente, é... tem, igual como foi 
dito aqui, tem que ler para caramba, a gente tem muito 
que comparar um autor com o outro: ah, o que que 
essa tese tem que essa outra tese aqui não tem, essa 
outra tese mais atual. Então no primeiro ano a gente 
não.. não entende muito isso, a gente acha que ele 
texto é uma verdade absoluta que a gente tem que 
absorver tudo” 
“Porque como ler ainda no primeiro ano, 
independente se o texto é fácil ou se é difícil, né, 
porque a gente tá acostumado com o ensino médio, 
um material didático que tem uma visão só e a gente 
não tem noção disso.” 
“ qualquer momento, qualquer... professor seja do 
ensino médio, fundamental ou superior, é... eu acho 
que o professor ele tem que auxiliar o aluno, ter 
proximidade do aluno com professor, ah... não é 
intimidade, mas a *proximidade assim na relação, 
mas ele tem que tá lá pra suprir uma demanda que é 
uma determinada dificuldade do aluno. E se... ele se 
fecha na arrogância dele, ou não quer ajudar o aluno 
porque ele acha que ele já tá com uma carreira 
definida, aí eu acho que ele já não é um bom 
professor. Eu acho que o principal seja isso” 
“não a aula que realmente funciona esse processo de 
aprendizado, de ensino e tal, que deu certo entre... 
entre aspas, eu acredito que, é... você percebe que a 
engrenagem tá funcionando, né, que o objetivo tá 
sendo cumprido, né, pra depois a gente sair de lá e 
conseguir aplicar” 
“não ficar só em aula expositiva, eu não rejeito a... a 
necessidade da aula expositiva, só que aplicar 
determinados meios virtuais também, de você 
conseguir ir atrás, fazer um podcast, fazer vídeo, 
essas coisas, então dá um jeito da gente ir atrás e acho 
que isso é um fator. Outro fator, aí eu acho que de 
todo professor, que é a questão dele passar... da 
emoção que ele passa quando tiver explicando os 
assuntos, dele mostrar que aquele assunto é bom, 
porque se fica a coisa meio monótona, aí vai muito do 
tom de voz do professor também, se ele age como se 
o assunto não fosse interessante... mas se ele coloca 
um humor no meio, traz mais pra... o assunto pra mais 
atual, para... pros dias de hoje, aí mostra o quanto que 
é interessante, o aluno ele vai se sentir incentivado a 

tem acesso, mas para quem não tem acesso eu acho 
que tem que aproveitar a questão do EaD” 
“Ligando tudo isso que foi dito, acho que até um 
dos motivos da universidade ter caído em 
descrédito e ter visto a ascensão desses outros 
canais vem do fato da universidade ter se fechado, 
não a bolha acadêmica e tal e não ter uma... como 
divulgar esse conhecimento de uma forma mais 
*válida.” 
“se eu tô fazendo EaD de História, eu não tenho 
acesso ao pessoal do curso de Direito, ...no campus 
eu acho que facilita a convivência e também é mais 
fácil para você, é... tirar dúvidas com professor.” 
1 - Tem, mas é muito mais utilizado pra... junção 
de grupos específicos, tem... 
“É, eu acho que o... independente do método que o 
professor utiliza, eu acho que ele deve fazer, é... 
incentivar a... a vontade do aluno, em aprender 
determinado assunto. Independente se é aula 
expositiva, independente se pela internet, 
independente disso, ele tem que incentivar o... 
incentivar o aluno. É... daí entra naquela questão de 
ele transparecer emoção na hora de falar, acho que 
esse é o principal.” 



2
0

0 
 

 

 

 
   procurar mais, porque o professor também não vai dar 

conta de todas as informações” 
“Eu concordo que os clássicos são importantes, só 
que, uma coisa é a leitura que alguém que tá 
começando uma graduação vai fazer desses clássicos, 
outra coisa é a leitura que esse... que essa pessoa, por 
exemplo, assim, no primeiro ano de História, é...você 
tem... você tem os clássicos, como foi dito e é 
importante conhecer o pensamento de cada um, é 
importante você dá uma lida em um texto, ou outro 
desse, outra coisa é a leitura que você vai fazer dele 
quando você sair da graduação, que aí você tem uma 
bagagem muito maior de leitura, conseguir entender 
bem melhor.” 
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EST6  “que seja mesmo um... um espaço pra “o professor tem que entender as diferenças de cada “às vezes o professor nem consegue passar para os 
Graduando em compartilhar o conhecimento, né, e eu acho que aluno, né, assim, ele tem que manter um... um padrão alunos, então... que tem essa necessidade muito 
História não entre os cursos, mas com algumas pessoas de para que todos possam alcançar esse... um mesmo tradicional, assim, de... de guardar o conhecimento, 
22 anos fora, com as pessoas de fora também, né. Assim, nível, né, mas acho que o... o... é importante ele né, assim, a intenção é... é que ele seja mais 

 acho que o... o maior polo de conhecimento também entender essas necessidades, essas diferenças acessível,” 
 possível, né, dali é que vai sair as melhores e sim, então, às vezes com atividade, desenvolver “você pega alguns canais do Youtube que a pessoa 
 coisas, né, e... às vezes a gente não vê isso, sente várias áreas seria interessante sim, o professor acho nem tem a formação e ela tá atingindo muito mais 
 alguma... uma falta de... de... de sair alguma coisa que ele tem que tá lá pra isso, assim, pra... pra ajudar pessoas do que um professor da formação, então 
 muito boa que talvez seja muito útil, de... assim, mesmo com os alunos pra desenvolver o que cada um que se for para... assim, que se as pessoas quiserem 
 mesmo que as pessoas de fora não concordem, precisa” buscar esse conhecimento através da internet, né, 
 mas tentar fazer alguma coisa muito útil assim, é “a gente conseguir, é... produzir, né, sem o professor, de uma pessoa sem formação, seria muito mais 
 um... um espaço pra... pra produzir mesmo, né, mas assim, a partir do que ele deu a gente se sentir interessante que uma pessoa com formação 
 assim, pra... para levar o melhor para fora. E... e bem... bem localizado, assim, confortável, porque aparecesse na internet, né, para... teria mais 
 se... e se precisar levar o melhor pra fora que seja tem algumas matérias, por exemplo, na grade de propriedade pra falar.” 
 com os outros cursos também, né, assim, se história que dependendo do professor, a gente domina “o conteúdo seria melhor se fosse feito pela 
 precisar se misturar.” quase que zero, assim, a... se a gente quiser a gente universidade, né, então assim, é aproveitar mesmo 
 “quem tá no curso para ele faz todo o sentido, vai ter que aprofundar mais, o que deveria ter sido dessas coisas, não se fechar disso porque, ...a gente 
 para pessoa... o curso de História tem... vai fazer feito em sala, né, então assim, a gente percebe isso vai sumindo entre aspas, né, porque hoje em dia as 
 todo o sentido e acho que a intenção é passar isso quando alguns conteúdos ficam defasados.” pessoas acham que não vão precisar da 
 pra fora, né, assim, tentar mostrar pra outras “os próprios conteúdos digitais que a gente tá vendo universidade pra ter o conhecimento que elas 
 pessoas que tem um objetivo, todos os projetos, eles aproximam a gente, então assim, mesmo que às querem, porque ela consegue acessar isso em 
 desde a sala de aula, desde a extensão, a pesquisa vezes não seja, é... tão completo assim, mas que a qualquer lugar. Então assim, mostrar de novo que, 
 e... o estágio a gente tenta fazer”. gente consiga produzir alguma coisa e, assim, quando é... a universidade faz uma diferença, né, assim, 
  a gente fala “ah, a gente conseguiu gravar um vídeo que...” 
  de quinze minutos”, ou a gente conseguiu, é... “o campus ele tem a sua importância, eu acho que 
  produzir algum texto um pouquinho mais comprido, até por... ah, não... não por obrigação, mas o... o 
  assim, com o conteúdo que a gente leu a gente acho incentivo que... que ele dá pra... a pessoa tá lá, sabe, 
  que se sente motivado a continuar fazendo, né, assim, eu acho que ela se sente próxima do que ela quer 
  a ir melhorando... você vê que tá dando certo, né, e... aprender... No EAD, o aluno pode se sentir um 
  e dar certo geralmente depende muito do que o pouco desmotivado, talvez. Acho que a... que a 
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   professor tiver cobrado mesmo, a cobrança acho que 

serve muito de incentivo, às vezes... não excessiva, 
né, mas a cobrança certa, né.” 

universidade ainda traz esse ar de... de “ah, estou 
estudando”, “é... é isso que eu quero fazer e é isso 
que eu vou aprender.” 
“é motivar mesmo o aluno a pesquisar, ainda 
mais... eu falei com... como a gente sabe que tem 
informação em qualquer lugar, então assim, ele 
motivar não só dentro da sala de aula... 

ESTUDANTES Competências 
relacionadas  às 
Formações Inicial e 
Continuada dos 
Docentes 

Competências docentes atuais 
necessárias à Universidade 

Competências docentes atuais 
necessárias relacionadas ao 
Ensino Superior 

Outras competências docentes 
necessárias ao futuro da 
Universidade e do Ensino 
Superior 

EST7 
Tecnólogo em 
Análise e 
Desenvolviment 
o de Sistemas 
22 anos 

 “É uma instituição criada para a formação de 
profissionais para uma área específica, mas por 
desenvolvimento pessoal, pode ser também um 
lugar de desenvolvimento de caráter tanto pessoal 
quanto profissional” 

“Um bom professor é aquele que consegue transmitir 
informações e não dados. Que faça com que o aluno 
adquira conhecimento de maneira natural e não 
estrutural...” 

 
“...que faça o aluno evoluir, utilizando tanto uma 
linguagem de fácil entendimento ou métodos práticos 
para exemplificação, alguém que realmente faça o 
aluno ter contato com aquilo que lhe é ensinado” 

“A Universidade do futuro abrange todas as 
pessoas, independente de raça ou gênero, que seja 
de fácil acesso e que guie a pessoa de maneira 
simples ao que ela busca, pode parecer uma ideia 
utópica, mas que pode dar certo com o 
investimento e administração corretos.” 

 
“No futuro, professor não é uma questão de tempo, 
eu acho que uma metodologia pode funcionar por 
tempo indeterminado. Porém, a compreensão do 
tempo atual e abolição da ignorância são quesitos 
que o professor do futuro deve adotar.” 

 


