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Apresentação

Este livro apresenta textos que discutem temas relacionados ao 
ensino de graduação, elaborados por docentes da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT) de diferentes áreas do conhecimento. O 
incentivo para produção dos capítulos foi a participação dos professo-
res em cursos de formação docente para o ensino superior, oferecidos 
pela Coordenação de Formação Docente da Pró-Reitoria de Graduação 
(gestão 2009/2016). Entendemos que esta coletânea é uma evidência 
das potencialidades de produção científica das atividades que desen-
volvemos no ensino de graduação de nossas universidades. Entre os 
principais autores desta obra figuram professores que estavam em 
estágio probatório na UFMT, no período de desenvolvimento do curso.

Considerando as dificuldades de um docente recém-ingresso na 
universidade, em relação a seus parâmetros de identidade socioprofis-
sional, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFMT, ao longo dos 
últimos oito anos (2008 a 2016) proporcionou aos docentes formação 
continuada, no âmbito do Curso de Docência no Ensino Superior, obri-
gatório para o docente em estágio probatório atendendo ao Programa 
de Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento Pedagógico, Artigo 4º 
da Resolução Consepe nº 24/2002, de docentes em Estágio Probatório 
da UFMT. Nos últimos cinco anos, consistiu em uma das atividades 
do curso, a elaboração de um artigo voltado à prática docente, cuja 
coletânea resultou na publicação de quatro livros sobre as boas 
práticas da docência no ensino de graduação na UFMT.

Um aspecto que chama atenção nesta coletânea é que todos os arti-
gos refletem diferentes saberes, por vezes construídos em caminhos e 
experiências anteriores ao início da carreira docente na UFMT. Como nos 
outros livros da Série Docência no Ensino Superior, a base metodológica 
para a organização da obra se baseou nas áreas de avaliação recomenda-
das pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Os textos ora apresentados passaram por uma comissão de 
avaliadores que emitiram pareceres e indicaram sua publicação.

O presente volume traz artigos de docentes de quatro subáreas que 
constituem duas Grandes Áreas a de Ciências Sociais Aplicadas onde 
constam artigos nas áreas de avaliação de Administração, Economia, 
Ciências Sociais, Comunicação e Serviço Social e na grande área de 
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Ciências Humanas abrangendo artigos da Filosofia, Sociologia, Antro-
pologia, História, Geografia e Educação.

Os artigos tratam de temáticas ligadas ao Ensino, à Pesquisa, à 
Extensão e à Inovação, o tripé que sustenta a Universidade. Algumas 
vezes trazem reflexões sobre a própria práxis docente, em outras, os 
contextos em que são formados os futuros profissionais. Há artigos que 
descrevem eventos concretos de ensino, nos quais o(a) professor(a) 
relata as dificuldades encontradas no processo de formação, refletem 
sobre sua ação pedagógica, no redimensionamento dos elementos 
constitutivos da profissão de escolha e saberes docentes já existentes.

As temáticas apresentadas neste livro são dinâmicas e vão desde 
experiências iniciais dos docentes, passando pelo uso de mídias digitais 
para a educação, relatos de formação da constituição da identidade 
docente. Desafios e oportunidades da formação acadêmica, para o 
ingresso na carreira docente. Reflexões acerca do processo ensino 
aprendizagem, avaliação e seus instrumentos, Políticas de Ensino 
Superior, trabalho docente, processo de precarização do trabalho 
docente no âmbito do ensino superior trabalhos colaborativos entre 
docentes, aspectos referentes as relações pedagógicas entre docentes 
e discentes, métodos e estratégias de ensino, mudanças curriculares. 
Contribuições de experiências de trabalhos coletivos entre docentes 
que oferecem aos estudantes uma nova dimensão de aprendizado na 
qual a articulação entre teoria e prática são elementos essenciais para 
a formação acadêmica discente. Interfaces de disciplinas especificas 
com outras áreas de conhecimento que buscam a compreensão e o 
reconhecimento da diversidade cultural na formação dos acadêmicos. 

Propostas didáticas que versam sobre o cotidiano do Ensino Su-
perior, com vistas a sala de aula são apresentadas. Discussões sobre 
estratégias de ensino, metodológicas e didáticas na formação nas 
diversas áreas do conhecimento. E ainda reflexões sobre processo de 
formação profissional relacionado às práticas pedagógicas avaliativas, 
considerando a avaliação da aprendizagem, uma atividade complexa 
e polêmica atribuídas ao professor de ensino superior, uma vez que 
grande parte do corpo docente não possui formação pedagógica.

Débora Pedrotti Mansilla 
Edna Lopes Hardoim 

Irene Cristina de Mello
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Projeto pedagógico do curso  
como articulador da formação  
do profissional administrador

José Carlos Marques 
Lúcia Regina Silveira Auozani

O presente trabalho, longe de esgotar a temática, procura trazer 
à discussão as práticas adotadas pelos docentes do Departamento de 
Administração, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 
- FAeCC, da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, na operacio-
nalização do Projeto Pedagógico do Curso de Administração. 

O Projeto Pedagógico do Curso contempla o perfil do egresso que 
o Curso de Administração deseja formar. A sua operacionalização de-
pende da compreensão de todo o corpo docente que atua, nos diversos 
níveis do curso. A pesquisa procura identificar como as atividades 
planejadas pelos professores que atuam no Curso de Administração, 
contemplam os objetivos traçados pelo Departamento e Curso de Ad-
ministração, em seu Projeto Pedagógico do Curso – PPC?

Este estudo tem como objetivo geral, analisar as atividades pla-
nejadas pelos docentes do Curso de Administração da UFMT, no 
cumprimento do preceituado no Projeto Pedagógico do Curso e, como 
objetivos específicos, descrever o perfil do egresso preconizado pelo 
Projeto Pedagógico do Curso de Administração da UFMT; analisar as 
atividades utilizadas para a formação do egresso e como são avaliadas 
pelo docente do curso; e, identificar as práticas utilizadas na mediação 
da ação dos sujeitos envolvidos.

Reveste-se de importância à medida que, o entendimento do PPC, 
pelos docentes recém ingressantes na instituição é fundamental para 
o desempenho de suas atividades. A oportunidade oferecida pela Coor-
denação de Programas de Formação Docente da Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação – PROEG, que tem por finalidade gerenciar todos os pro-
gramas institucionais que envolvem a formação docente, em âmbitos 
iniciais e continuados, ao término do Curso de Capacitação Docente, 
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promovido pela UFMT nos dias sete, oito e nove de fevereiro de 2012, 
visando capacitar o corpo docente em estágio probatório, bem como, 
àqueles interessados na qualificação das suas práticas diárias, de, ao 
encerrar o referido curso, exigir a apresentação de artigo relativo ao 
mesmo. A realização do mesmo tornou-se viável pela documentação 
estar disponível no departamento para consulta.

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa descritivo-expli-
cativa, identificando os elos de ligação entre as práticas dos docentes 
do Curso de Administração da UFMT, com o Projeto Pedagógico do 
Curso - PPC, visando compreender e vislumbrar alternativas que 
proporcionem o desenvolvimento das competências e habilidades do 
egresso. A pesquisa foi documental, utilizando-se para além de refe-
rencial teórico pertinente, o Projeto Pedagógico do Curso e os Planos 
de Ensino elaborados pelos docentes – 32 planos, que apresentaram 
as características pretendidas e as atividades a serem aplicadas aos 
discentes. As informações coletadas foram analisadas em seu conteúdo, 
tendo como parâmetro as categorias descritas como Perfil do Egresso.

A pesquisa documental foi realizada nos Planos de Ensino dos 
três semestres: 2011/1, 2011/2 e 2012/1, do curso de Administração da 
Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT Campus de Cuiabá-MT.

Para fins de análise efetuou-se levantamento no Projeto Pedagógico 
do Curso e nos Planos de Ensino dos semestres citados. Para tal, foram 
analisados 31 planos de ensino, sendo 08 em 2011/1, 13 em 2011/2 e 10 
em 2012/1, onde buscou-se analisar como as atividades desenvolvidas 
pelos professores, que atuam no Curso de Administração, contemplam 
os objetivos traçados pelo Curso de Administração, em seu Projeto 
Pedagógico do Curso – PPC.

O método de estudo de casos com ênfase na pesquisa explorató-
ria-qualitativa aconselha a multiplicidade de recursos, pois abrange a 
máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do tema 
em estudo (TRIVIÑOS, 1987). O estudo se desenvolveu em interação 
dinâmica, utilizando-se de documentos.

O trabalho está organizado de forma a apresentar, na parte in-
trodutória, as inquietudes dos pesquisadores, objetivos, justificativa 
e procedimentos metodológicos adotados na realização do estudo. 
Na segunda parte, busca esclarecer conceitualmente, o significado 
de Projeto Pedagógico do Curso e sua importância na operacionali-
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zação das perspectivas teórico-metodológicas adotadas num Curso 
de Administração. Na terceira parte, o Projeto Pedagógico do Curso 
de Administração, da UFMT foi descrito, naquelas partes que interes-
sam à discussão, bem como, sua análise frente ao referencial teórico 
abordado. E, finalmente, são apresentadas as conclusões e referências 
bibliográficas utilizadas no embasamento conceitual e na construção 
dos argumentos analíticos utilizados. 

O projeto pedagógico

O Projeto Político Pedagógico de uma Instituição Educacional 
deve ser pautado na autonomia, delineando uma identidade própria, 
acenando para o comprometimento com a formação de qualidade de 
seus egressos.

Segundo Alberto (2008), tratar o espaço como lugar histórico, social, 
político e ideológico é constante reflexão sobre o projeto orientador 
da formação de seus participantes, como se relacionam entre si, com 
a instituição, com a vida e com o mundo. São as relações estabeleci-
das entre eles que determinam como o projeto será implementado, 
utilizando-se da estrutura disponível no espaço/lugar, na comunidade 
onde estão inseridos os participantes.

A complexidade apresentada pelos diversos espaços escolares 
torna a implementação de um projeto político pedagógico desafiante 
quando se quer um Ser Humano - com capacidade crítica, criativo e 
autônomo em sua formação -, exige ações que vão além da sala de aula. 

Para Santos (2006), o período histórico se afirma com um elenco 
correspondente de técnicas e com uma família correspondente de 
objetos que ao longo do tempo vai se modificando em novas formas 
de ação. A cada novo período há que se detectar quais objetos e ações 
serão mais produtivas.

Utilizando-se de uma visão sistêmica, constata-se a inseparabili-
dade entre a família de objetos e as formas de ação, definindo, assim 
o espaço geográfico das relações.

Nesse sentido, a Universidade torna-se o espaço onde as relações 
sócio-culturais se estabelecem e que a cada momento histórico são 
influenciadas pelos objetos e ações correspondentes ao poder exercido 
pelos participantes.

12 



Na sociedade capitalista, que tem como fundamentos o individua-
lismo, o lucro e a competição, há a necessidade de indivíduos alienados 
e de fácil manipulação, a estratégia educacional é de uma pedagogia da 
hegemonia, a qual, segundo Neves (2005) “[...] busca obter o consenso 
das classes subalternas para a conservação de políticas de interesse 
do grande capital”.

O PPC do curso de Administração da UFMT

A Lei n° 4.769, de 9 de setembro de 1965, dispõe sobre o exercício 
da profissão de Administrador. Após 45 anos de Regulamentação 
da profissão no Brasil, o Curso de Graduação em Administração, 
Bacharelado, constitui-se em um dos cursos com maior número nas 
universidades e Faculdades do Brasil. Na UFMT, o Curso de Graduação 
em Administração, bacharelado, existe desde 1975, reconhecido pelo 
Decreto 82.737, de 28 de novembro de 1978. 

Durante esses 35 anos de existência o seu Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC) sofreu várias avaliações e reavaliações, resultando 
em alterações como o aumento na carga horária total do curso e a 
inclusão de novas disciplinas, transformação do regime de crédito 
semestral para o de seriado anual. Essas reestruturações objetivaram, 
principalmente, a adaptação do curso às demandas sociais e legais que 
naturalmente acontecem. 

Em 2007, foi aprovado novo PPC com o objetivo de atender às 
Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Administração, 
Bacharelado, estabelecidas na Resolução CNE/ CES/MEC n° 04/2005, 
de 13/07/2005. 

Em 2011, fora efetuada mais uma mudança desta vez para mudar 
o regime de entrada de alunos de anual para semestral e adequar al-
gumas disciplinas e cargas horárias no sentido do projeto institucional 
da Universidade que pretende homogeneizar as estruturas curricula-
res existentes atualmente; adequar a estrutura curricular a partir da 
criação do Grupo de Estudo e Pesquisa em Administração – GEPAD; 
atender as novas exigências legais com relação à oferta da disciplina 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a inclusão da discussão das 
Relações Étnicas Raciais e finalmente oferecer disciplinas até o teto 
de 20% da carga horária total na modalidade a distância.
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A seguir, são descritas as competências e habilidades, do perfil do 
egresso, constantes do Projeto Pedagógico do Curso, objeto de análise 
neste trabalho.

Competências e Habilidades - Perfil do Egresso

No contexto atual, o processo de globalização dos mercados traz 
como consequência o acirramento da concorrência entre as organiza-
ções nas diferentes regiões, países e blocos econômicos. Essa concor-
rência acirrada exige, ao mesmo tempo, redução de custos e elevação 
da qualidade dos serviços e produtos, de maneira a incrementar a 
competitividade organizacional. 

Por um lado, a pressão pela ampliação da competência dos recur-
sos humanos implica em investimentos em programas de capacita-
ção e qualificação profissional aliados a novas práticas de relações 
de trabalho. De outro, para sobreviver em mercados globalizados e 
turbulentos, as organizações precisam investir em novas tecnologias 
de gestão e produção, particularmente nas tecnologias derivadas do 
uso da informática, para responder à necessidade de velocidade na 
assimilação de informações e da correspondente agilidade decisória.

Esse contexto provoca a necessidade de mudanças nas organiza-
ções, visto que demandam novas relações sociais, exigindo dos profis-
sionais novos atributos, que estão relacionados com os conhecimentos, 
a aquisição de competências e habilidades inerentes ao seu campo de 
atuação profissional. Questões relacionadas aos valores e atitudes tam-
bém são ressaltadas, posto que habilitem o indivíduo a assumir o seu 
verdadeiro papel enquanto agente de transformação organizacional 
e, consequentemente, de transformação social.

 O papel do administrador não é apenas de gerenciar determinada 
área de uma organização ou toda uma organização, seja ela pública ou 
privada, de pequeno, médio ou grande porte. Torna-se mister o enten-
dimento do objetivo implícito de contribuir para o desenvolvimento 
da sociedade, pois a função política e social do administrador o torna 
um dos profissionais mais demandados pelo mercado de trabalho.

Os cursos de graduação em administração são responsáveis pela 
formação de administradores em vários campos de atuação e existe 
uma preocupação em dotar esses profissionais de atributos necessários 
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para que possam desenvolver atividades administrativas em qualquer 
segmento empresarial. Neste sentido, os responsáveis pela concepção 
e operacionalização do curso idealizam uma filosofia de trabalho, 
visando alcançar esse objetivo. 

O novo perfil do profissional em Administração “não deverá com-
preender só o como fazer, mas o porquê fazer”.  Isto demonstra uma 
preocupação com a formação de um profissional capaz de intervir em 
processos produtivos, nas relações intra e inter organizacionais, conec-
tados com o mundo por meio de uma visão transdisciplinar, atuando 
criticamente nas relações econômicas, políticas, sociais e culturais.

Contudo, espera-se que o profissional formado na Universidade 
Federal de Mato Grosso adquira e desenvolva as competências e 
habilidades em diferentes níveis, a saber: intelectual, técnico, organi-
zacional, comunicativo, social, comportamental e político. A seleção 
dessas competências e habilidades teve como base de orientação os 
Anais do II Seminário Nacional sobre qualidade e avaliação dos cursos 
de Administração, realizado em Vitória, no ano de 1997, considerado 
um marco do sistema de avaliação institucional, rediscutido e reava-
liado pelo corpo docente e discente durante todo o ano de 2008, 2009 
e parte de 2010 para esta nova proposição de PPC. 

De certa forma, as competências e habilidades direcionam as ati-
tudes do profissional durante a sua atuação profissional, compreen-
dendo, inclusive, a posição esperada e função na estrutura produtiva, 
seus direitos e deveres como administradores, sua necessidade de 
participação nos processos de organização do trabalho e de acesso e 
domínio das informações relativas às reestruturas produtivas e orga-
nizacionais em curso. 

Procurando se enquadrar dentro dessa nova concepção profissio-
nal, que deverá suportar a definição da missão e dos seus objetivos, 
em termos gerais, o Curso de Administração da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) propõe o perfil para o Administrador com base 
nos seguintes níveis: intelectual, de comunicação, de gerenciamento, de 
análise, de comportamento, social, organizacional e técnico/metódicas.

As competências e habilidades que podem refletir nas atitudes do 
formando estão descritas na Figura 1.
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Figura 1: Competências e Habilidades do Administrador

COMPETÊNCIAS CARACTERÍSTICAS/HABILIDADES

Intelectuais

Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, 
pensar estrategicamente, introduzir modificações no 
processo de trabalho, atuar preventivamente, transferir e 
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de 
complexidade, o processo da tomada de decisão.

Comunicativas
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e 
nas comunicações interpessoais ou intergrupais. 

Gerenciais
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva 
sob seu controle e gerenciamento. 

Analíticas

Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar 
com valores e formulações matemáticas presentes nas 
relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem assim expressando-se 
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais.

Comportamentais

Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças, 
consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 
exercício Profissional.

Sociais

Desenvolver a capacidade para transferir conhecimentos 
da vida e da experiência cotidiana para o ambiente de 
trabalho e do seu campo de atuação, em diferentes modelos 
organizacionais, revelando-se um profissional adaptável.

Organizacionais
Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e 
consolidar projetos em organizações.

Técnicas ou 
Metódicas

Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão 
e administração, pareceres e perícias administrativas, 
gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais.

Fonte: elaborado pelos autores de acordo com a Resolução CNE/CES 02/2004.
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Resultados e discussão

Ao analisar o projeto pedagógico do Curso de Administração do 
Departamento de Administração da UFMT de Cuiabá, constata-se que 
o projeto propõe o perfil para o administrador com as seguintes com-
petências: intelectuais, comunicativas, gerenciais, analíticas, compor-
tais, sociais, organizacionais e técnicas e/ou metódicas. Diante disto, 
passa-se a analisar nos planos de ensino a presença de metodologias 
para a implementação de tais competências:

Intelectuais 

Percebe-se que uma minoria dos docentes do curso utiliza-se de 
metodologias que proporcionem a competência intelectual. Consta-
ta-se o uso de estudo de caso; aulas participativas através da teoria 
e da problematização; diagnóstico organizacional; cases e, grupo de 
verbalização e grupo de observação.

Comunicativas 

Nota-se a presença de metodologias que proporcionam a compe-
tência de comunicação em atividades como: trabalhos, individuais e 
em grupo; seminários; relatórios e pôsteres.

Gerenciais

Constata-se a utilização de estudo de caso; aulas participativas 
através da teoria da problematização; diagnóstico organizacional; 
cases e grupo de verbalização e grupo de observação.

Analíticas

Os exercícios individuais e em grupo; estudo de casos e elaboração 
de projetos são as atividades que operacionalizam tal competência.

Comportamentais

As competências comportamentais são percebidas nas metodolo-
gias que propõem trabalhos em grupos, sejam em sala de aula, sejam 
em pesquisas de campo, bem como nas visitas técnicas.
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Sociais

As competências sociais são percebidas nas proposições de descri-
ção e reflexão sobre as práticas diárias adotadas pelas organizações, 
oportunizadas por projetos de pesquisa, trabalhos em grupos e semi-
nários temáticos.

Organizacionais

As competências organizacionais têm presença em metodologias 
como, estudo de caso e diagnóstico organizacional.

Técnicas e/ou metódicas

Em análise nos planos de ensino notou-se a pouca incidência de 
metodologias que proporcionem a competência técnica ou metódica. 
Salientando-se que estudos de casos e pesquisas em organizações 
poderão desenvolver a competência.

A pesquisa demonstra que, apesar da qualificação no nível de 
formação do quadro docente - de doutores e mestres – há necessidade 
de adoção de metodologias/tecnologias de ensino que possam fazer 
frente às exigências, tanto do PPC como das que emanam da realidade 
social complexa, onde os profissionais egressos do curso irão atuar.

O docente, como articulador do processo de ensino-aprendizagem, 
tem sob sua responsabilidade a incumbência de oportunizar aos alunos 
atividades que os levem a refletir sobre a realidade em que vivem e 
a desenvolver as competências e habilidades com espírito crítico e 
construção de novos conhecimentos.

Para tanto, o docente deve ter presente o PPC ao planejar as ativi-
dades desenvolvidas, bem como monitorar o processo no transcorrer 
do componente curricular, seja na aplicação das mesmas, seja nos 
instrumentos de avaliação dessas atividades.

Segundo Mintzberg e Gosling (2003), o aprendizado se processa 
quando os conceitos teóricos interagem com as experiências práticas por 
meio das reflexões, de modo que refletir significa pensar, analisar, sin-
tetizar, sondar e confrontar crenças e valores antigos com novas ideias.

O uso de práticas tradicionais pelo docente, leva à reprodução 
do conhecimento, transformando o aluno em um receptáculo, que, 
novamente, vai reproduzir sem reflexão.
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A reflexão sobre a prática docente é importante no auxílio e no 
delineamento de atividades que visem a superação das deficiências 
detectadas.

Cabe assim, ampliar a reflexão, estendendo a pesquisa a toda a 
comunidade acadêmica envolvida com o curso de administração.

Considerações finais

O presente trabalho permitiu uma maior a compreensão do Projeto 
Pedagógico do Curso, mostrando variáveis elementares, que muitas 
vezes passam despercebidas por aqueles que dele devem se valer na 
orientação de sua prática.

O corpo docente lotado no Departamento de Administração, no 
Curso de Administração, tem a responsabilidade de formar profissio-
nais que atuarão em cenários em constantes mudanças, que vai exigir 
do profissional a consciência da necessidade de aperfeiçoamento per-
manente, para além da sua atuação enquanto cidadão pertencente a 
uma comunidade com peculiaridades próprias. 

As análises efetuadas permitem concluir que, embora as compe-
tências e habilidades foram observadas nos planos de ensino, sua pre-
sença é rara. As competências gerenciais, analíticas, organizacionais e 
técnicas e/ou metódicas são, inexpressivas em sua operacionalização.

Fazer a mudança de um projeto pedagógico do curso, que envol-
veu a participação dos professores, resulta, na maioria dos casos em 
um belo projeto, rico em forma e em método, mas isto não garante o 
sucesso de sua implementação, pois o mesmo dependerá da vontade, 
do conhecimento do professor em sua execução. Acredita-se também, 
que muitos professores adotam outras metodologias que podem con-
tribuir para a melhoria do quadro apresentado, mas o mesmo, talvez 
por descuido ou desconhecimento da importância do plano de ensino, 
não faz o detalhamento da atividade.

Percebe-se que duas ações são necessárias. A primeira, a reflexão 
do projeto pedagógico em si, para verificar se realmente é isto o que 
o curso deseja. A segunda, uma melhor formação pedagógica dos 
professores do curso, para capacitá-los a elaborar um plano de ensino 
que contemple as competências e habilidades constantes no PPC, com 
a consciência da importância de cada ação metodológica.
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As comunidades acadêmicas, muito embora sustentem um discurso 
de ensino com metodologias inovadoras, de caráter transdisciplinar, 
reflexivo, voltado para a prática, ainda carecem de desenvolvimento/
aprendizagens de tecnologias de ensino, que levem as gerações atuais 
a serem, realmente, preparadas para enfrentar a complexa realidade 
em que irão atuar.
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Metodologia de ensino-
aprendizagem mediada pelas TICs: 

uma análise do projeto PEMTIC1 sob 
a ótica dos docentes da faculdade 
de Administração da FAeCC-UFMT

Olivan da Silva Rabêlo 
Elisandra Marisa Zambra

Observa-se, nos últimos anos, a expansão dos métodos e técnicas 
de ensino mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs). Estes esforços em sua maioria são empreendidos com a tentativa 
de acompanhar a evolução tecnológica que as pessoas estão vivencian-
do seja no campo doméstico, profissional, nos momentos de lazer etc. 

As TICs parecem não ter limite temporal e espacial, pois acontecem 
em diversos lugares a qualquer tempo. Os métodos didático-metodo-
lógicos de base tecnológica aplicada à educação trazem uma carac-
terística importante que é a capacidade de incorporar ferramentas 
dinâmicas e interativas, articulando-as entre docente-discente, discen-
te-discente, docente-docente, discente-instituição, docente-instituição 
e fortalecendo os elos do processo de ensino-aprendizagem. E é nesse 
contexto que este artigo traz à tona uma questão norteadora que é 
saber quais os fatores que influenciam na utilização das ferramentas 
disponibilizadas no PEMTIC pelos docentes do Curso de Graduação 
em Administração da FAeCC. 

Pretende-se, a partir da presente pesquisa, investigar a utilização 
das ferramentas disponibilizadas no PEMTIC como metodologia de 
ensino-aprendizagem dos docentes do Curso de Graduação em Admi-
nistração da FAeCC. Com a perspectiva de atender este objetivo geral, 
foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

1 PEMTIC – Projeto de Educação Mediada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação.
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a. Descrever o projeto PEMTIC da UFMT; 

b. Analisar as principais ferramentas do PEMTIC, constando o 
potencial de contribuição didático-metodológica na relação 
ensino-aprendizagem; 

c. Levantar junto aos docentes o nível de utilização das ferramentas 
do PEMTIC como método de ensino-aprendizagem.

Este trabalho torna-se importante para o contexto do Departamento 
de Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 
(UFMT) por ser uma pesquisa pioneira na perspectiva de investigar 
sobre o PEMTIC aplicado no curso de Graduação em Administração 
sob a ótica do corpo docente. Sendo assim, possibilitará ampliar a 
discussão sobre o tema, servindo de ponto de partida para outros 
estudos que tenham este viés. Torna-se relevante para que o corpo 
diretivo da instituição, podendo realizar análise com perspectiva de 
identificar possíveis pontos fortes e fracos no contexto do PEMTIC. Traz 
contribuições para aperfeiçoamento sob o ponto de vista do próprio 
corpo docente no sentido de realizar autoanálise sobre a utilização 
do PEMTIC pelo mesmo. 

Educação a distância mediada pelas TICs:  
uma alternativa para o ensino presencial

As práticas de educação a distância surgiram em meados do século 
XIX. Sua trajetória de desenvolvimento pode ser classificada em pelo 
menos três gerações: o ensino por correspondência, teleconferência 
e online. Desde então esta prática tem se expandido e hoje são muitas 
as novidades no campo da tecnologia da informação e comunicação 
que consolidam a modalidade EaD como metodologia de ensino am-
plamente aceita.

No que se refere ao sistema EaD, Preti (2000) aborda que

[...] se antes existiam muitas resistências e preconcei-
tos quanto à modalidade EAD, parece que a conjuntu-
ra econômica e política, no limiar do milênio, acabou 
por encontrar esta modalidade uma alternativa eco-
nomicamente viável, uma opção às exigências sociais 
e pedagógicas contando com o apoio dos avanços das 
novas tecnologias da informação e da comunicação. 
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Isto é, dentro desta crise estrutural, a conjuntura po-
lítica e tecnológica tornou-se favorável à implemen-
tação da EAD. Ela passou a ocupar uma posição ins-
trumental estratégica para satisfazer as amplas e 
diversificadas necessidades de qualificação das pes-
soas adultas, para a contenção de gastos nas áreas nas 
áreas de serviços educacionais e, em nível ideológico, 
traduz a crença de que o conhecimento está disponí-
vel a quem quiser (PRETI, 2000, p. 27). 

A Educação a distância trata de uma modalidade em que professo-
res e alunos se envolvem em situações de ensino-aprendizagem, em 
espaços e tempos que não compartilham fisicamente, utilizando-se da 
mediação propiciada por diferentes tecnologias e, no momento atual, 
pelas tecnologias digitais. Para tanto é fundamental que se reitere que 
educação a distancia é, antes de tudo, educação, ou seja, um processo 
de formação humana, cujas finalidades podem ser sintetizadas no 
preparo do aluno para o exercício da cidadania, com toda a comple-
xidade que isso implica (MOREIRA et al; 2006)

Para compreender melhor as teorias da Educação a Distância, é 
importante compreender três dimensões: 1. O Diálogo que é a forma 
de interação/conversação entre componentes (professores/alunos); 
2. A Estrutura que trata da formação planejada e regulamentada 
do curso e a maneira como ele é conduzido em termos de conteúdo, 
currículo, didática e planejamento das aulas e; 3. A Autonomia que 
trata da emancipação pedagógica e autodeterminação do estudante, 
sendo que este pode ter liberdade de ser sujeito na educação, enten-
der e regular-se a si mesmo (ABOUD; 2008). Oportunamente, é válido 
ressaltar neste estudo os princípios e as proposições do Sistema EaD 
de Ensino conforme Aboud (2008):

Os princípios do EaD são: Igualdade de acesso; Planeja-
mento e Organização; Mediação Tecnológica; Comunica-
ção; Interação e Adaptação ao contexto social do aluno. 
Quanto às proposições do EaD, destacam-se: Democrati-
zação do conhecimento; Superação da distância tempo-
ral e espacial; Adaptação às necessidades instrucionais 
da sociedade; Aprendizagem colaborativa e; Promoção  
da auto-aprendizagem (ABOUD, 2008, p. 24-26).
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Entende-se que a consolidação da Modalidade EaD está relacionada 
com a combinação de dimensões, princípios, proposições e, sobretudo 
com a capacidade dos educadores (professores) e demais envolvidos 
no processo de Educação de conciliar as Tecnologias de Inovação e 
Comunicação com suas metodologias de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido Abreu e Masetto (1990, p.113) argumentam sobre a 
importância de uma nova relação professor–aluno, em que “mesmo 
limitados por um programa/conteúdo, ao tempo e normas da insti-
tuição de ensino, a interação entre o professor e aluno são o cerne do 
processo educativo e o conforme rumo desta interação a aprendizagem 
do aluno pode ser mais ou menos facilitada”. Portanto as Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs) são ferramentas que podem auxi-
liar neste processo de interação/ensino/aprendizagem entre professor/
aluno em modalidades de cursos a distância e também presenciais. 

As TICs e os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAS)

A tecnologia é o conhecimento científico transformado em técni-
ca que possibilita a produção de novos conhecimentos científicos. O 
principal objetivo da tecnologia é intensificar a eficiência da atividade 
humana em todas as esferas, pois esta envolve um conjunto organizado 
e sistematizado de diferentes conhecimentos científicos, empíricos e 
até intuitivos, voltados para um processo de aplicação na produção 
e comercialização de bens e serviços. E nesse sentido tem sido uma 
constante na Educação o uso do termo Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), que pressupõe a união de duas formas de tecno-
logias: as tecnologias da informação e comunicação (GRINSPUN, 1999).

Nesse aspecto, o papel das redes é determinante em uma sociedade 
que evolui para o uso cada vez maior das tecnologias. Sua utilização 
nas práticas de apoio à educação será cada vez mais importante, 
sobretudo no que se refere aos projetos de educação na modalidade 
a distância com o uso de AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

Conforme Schlemer (2005), os Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem são

[...] denominações utilizadas por softwares desenvol-
vidos para o gerenciamento da aprendizagem, via 
WEB. São sistemas que sintetizam a funcionalidade 
de software para comunicação mediada por computa-
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dor (CMC) e métodos de entrega de material de cursos 
on-line (SCHLEMER, 2005, p. 34).

Dentre os fatores que diferenciam os AVAs dos ambientes tradicio-
nais de aprendizagem, estão o tempo e o espaço. O tempo em que se 
dá o processo de aprendizagem não é o mesmo para todos os atores da 
educação, podendo ocorrer de forma assíncrona. Por sua vez, o espaço 
físico já não é de extrema importância para os sujeitos da prática edu-
cativa, uma vez que a interação entre eles também se dá a distância, 
bastando para isso uma conexão à rede e um sistema de informação.

Para que a introdução de sistemas virtuais de aprendizagem 
modifique e melhore a maneira de fazer educação, faz-se necessário 
repensar o papel dos atores desse processo. O aluno, por exemplo, 
deverá assumir um papel ativo no processo educacional (referimo-nos 
à dimensão autonomia). 

O ambiente virtual de aprendizagem MOODLE

O MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) é um sistema para gerenciamento de cursos (SGC) - um progra-
ma para computador destinado a auxiliar educadores a criar cursos 
on-line. Tais sistemas de educação via internet, são algumas vezes cha-
mados de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  É importante 
ressaltar que o uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, entre 
eles o MOODLE, não se dá obrigatoriamente em cursos na modalidade 
a distância, podendo ser utilizado como ambiente de apoio em moda-
lidades presenciais.

A interatividade nos AVA deve permitir, a exemplo do que cita 
Domingues (2002), quando menciona o que deve permitir a interati-
vidade na rede: 

[...] acessar informações a distância em caminhos não 
lineares de hipertexto e ambientes hipermídia; enviar 
mensagens que ficam disponíveis  sem valores hie-
rárquicos; realizar ações colaborativas na rede; expe-
rimentar a telepresença; visualizar espaços distantes; 
agir em espaços remotos; coexistir em espaços reais e 
virtuais; circular em ambientes inteligentes mediante 
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sistemas de agentes; interagir em ambientes que si-
mulam a vida e se auto-organizam; pertencer a comu-
nidades virtuais com interação e por imersão em am-
bientes virtuais de múltiplos usuários (DOMINGUES, 
2002 apud SANTANELLA, 2004, p. 165).

Na modalidade a distância, a relação professor-aluno não se 
estabelece necessariamente face a face, mas sim pela mediação de 
textos e hipertextos, veiculados pelas tecnologias da informação e da 
comunicação, como também pelas tecnologias usuais da educação. E 
nesse sentido, cabe aos organizadores dos AVA, a partir da concepção 
teórica de ensino e de aprendizagem, definida nos projetos políticos 
pedagógicos dos cursos, escolher e definir ferramentas que propiciem 
processos de interação entre os sujeitos da prática educativa. Na cons-
trução de um AVA, podem ser adicionados materiais e atividades para 
um curso com grande variedade de formatos e aplicativos.

No entanto, sabe-se que apesar das vantagens elencadas ante-
riormente, as ferramentas disponibilizadas nos AVAs, por si só não 
podem ser considerados substitutos globais de todos os processos de 
interação na Educação. A mediação pedagógica dos atores envolvidos 
no processo de educação deve ser cuidadosa e competente, não so-
mente no sentido de procurar ampliar as interações no AVA, de fazer 
intervenções para garantir conexões com qualidade no que se refere 
à desconstrução, construção e reconstrução do conhecimento. 

O EAD na UFMT e o projeto PEMTIC

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do seu Núcleo 
de Educação Aberta e a Distância (NEAD), ofereceu o primeiro curso 
de graduação a distância no país, em 1995, visando a formação dos 
professores da rede pública que atuaram nas primeiras quatro séries 
do Ensino Fundamental. Foi, também, o primeiro curso de graduação 
a distância a ser reconhecido pelo MEC (Portaria 3220, 22/11/2002). 

Ao longo desses anos o NEAD/UFMT tem atendido a mais de 5 mil 
professores da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, em 
parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 
É importante ressaltar que essa experiência tem se expandido para 
outros Estados, em parceria com universidades públicas locais, conso-
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lidando-se e tornando-se referência nacional no campo da formação 
de professores e na modalidade a Distância (PRETI, 2009).

Logo, a UFMT, por intermédio de programas e projetos de formação 
na modalidade de Educação a Distância possibilitou nos últimos anos 
o acesso à educação de forma democrática e igualitária para distantes 
regiões do Estado de Mato Grosso, outros Estados Brasileiros e também 
a comunidade que vive fora do país, por meio de diversos consórcios 
e parcerias internacionais que hoje a instituição mantém. 

Essas ações foram consolidadas de forma a beneficiar um amplo 
público que tinha como perspectiva de trabalho políticas de Formação 
de Professores possível especialmente pela modalidade de Educação a 
Distância e, sobretudo, pelo uso das Tecnologias da Comunicação e da 
Informação. Em paralelo a esse trabalho, observou-se uma agregação 
gradativa de valores e habilidades provenientes do uso da tecnologia 
no contexto pedagógico e de gestão de alguns docentes, técnicos e 
pesquisadores da UFMT.

Nesse cenário, criou-se em novembro de 2008 uma Secretaria de 
Tecnologias da Informação e da Comunicação aplicadas a Educação 
(STI), vinculada à reitoria da UFMT, com seus propósitos de não apenas 
prover o uso da tecnologia em uma abordagem instrumental isolada, 
mas também como alternativa para enriquecer estratégias de ensino-
-aprendizagem aliadas às possibilidades oriundas das TICs. 

Com a presença marcante em um processo de educação media-
da por tecnologias no âmbito da educação a distância, educadores, 
técnicos e pesquisadores atuantes no modelo de educação presencial 
passaram a desenvolver experiências de forma a utilizar essas tecno-
logias no enriquecimento de suas estratégias de ensino-aprendizagem 
desenvolvidas em uma prática da sala de aula presencial. 

Essa nova perspectiva educacional passou a motivar os docentes 
para um processo de formação rico e potencializado pelas faculdades 
de mediação que possuem as TICs e também pelas novas possibilidades 
que podem apresentar no desenvolvimento criativo das estratégias de 
ensino-aprendizagem de cada professor, seja no contexto do ensino, 
da pesquisa ou da extensão. Dessa forma, considerou-se latente a 
necessidade de expandir o atendimento das ações da STI, em função 
das demandas da comunidade acadêmica e reivindicações de cursos, 
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docentes e pesquisadores e, em especial, no que se refere ao uso de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem para apoio na oferta parcial de 
disciplinas não presenciais. 

Essas solicitações para ampliação de uso das TICs são visíveis hoje 
em diversos eventos institucionais como aqueles em que debatem-se 
a formação de professores, a exemplo o Programa de Capacitação 
Docente desenvolvido pela PROEG – Pró-Reitoria de Graduação no ano 
de 2009, em que um dos eixos temáticos girou em torno de um debate 
sobre Tecnologias da Comunicação e da Informação no contexto da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 

Naquele momento, por intermédio de videoconferência tornou-se 
unânime a reivindicação de toda a comunidade acadêmica da UFMT, 
incluindo os campi do interior, no que se refere ao uso de tecnologias 
da informação e da comunicação no contexto educacional presencial. 
Essas reivindicações não eram apenas no contexto de educação a dis-
tância, mas também associadas a um debate rico de contribuições na 
perspectiva de uma nova pedagogia da comunicação e da informação 
que pudesse apoiar o professor na modalidade de educação presen-
cial. E esse raciocínio passa a ter sentido, quando se pensa no uso de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem para um trabalho não apenas 
de comunicação, mas também como instrumentais que venham a 
incentivar e permitir novas estratégias de ensino aprendizagem no 
contexto da educação mediada pelas novas tecnologias da comunica-
ção e da informação. 

Nessa sequência, toma-se como perspectiva o disposto na portaria 
número 2.253 de 18 de outubro de 2001 do Ministério da Educação 
que faculta as instituições de ensino superior do sistema federal a 
introduzir em sua organização pedagógica e curricular de cursos 
reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, 
utilizem o método não presencial, com base no artigo 81 da Lei número 
9.394. Em seu parágrafo primeiro a portaria descreve a permissão da 
oferta não presencial em até vinte por cento do tempo previsto para 
integralização curricular.

Para o desenvolvimento dessas ações, primeiramente foi desenvol-
vido um trabalho de integração do sistema de informação acadêmico 
da UFMT com os AVA’s – Ambientes Virtuais de Aprendizagem de forma 
a permitir que todos os alunos da instituição pudessem usufruir dos 
contextos de educação virtual. Em um segundo momento, desenvolveu-
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-se conteúdos educacionais em formato de cursos virtuais de forma a 
permitir um processo de capacitação da comunidade docente (aproxi-
madamente 2000 pessoas) que visa o reflexo revertido nas estratégias 
de ensino aprendizagem da modalidade presencial ou não presencial.

Esse processo, (integração, produção e oferta de cursos) foi pen-
sado de forma a ser reutilizado, sendo que essa abordagem permitirá 
que novos cursos possam ser desenvolvidos com maior facilidade, 
à medida que novos docentes venham a fazer parte do quadro de 
efetivos da UFMT. 

Procedimentos metodológicos

Nesta etapa foram definidos os procedimentos metodológicos ado-
tados para execução da pesquisa. Nesse sentido, quanto ao método e 
a forma de abordar o problema, optou-se pela pesquisa qualitativa. 
Quando o pesquisador tem como objetivo compreender os aconteci-
mentos diários e contextualizados, por meio de significados que as 
pessoas dão ao fenômeno investigado, os métodos qualitativos são os 
mais indicados (ROCHA et al, 2008 apud GIL; LICHT; SANTOS, 2006).

Quanto aos objetivos da pesquisa utilizou-se a do tipo “explora-
tória”. A pesquisa exploratória procura ampliar o conhecimento a 
respeito de um determinado fenômeno. Esse tipo de pesquisa conse-
gue explorar a realidade, buscando maior conhecimento, para depois 
planejar uma pesquisa descritiva. O planejamento da pesquisa explo-
ratória é bastante flexível, já que o pesquisador não possui clareza do 
problema nem da hipótese a serem investigados (ZANELLA, 2009).

Quanto aos procedimentos adotados na produção de dados, 
utilizou-se da pesquisa Bibliográfica, Documental e Estudo de Caso. 
A Pesquisa bibliográfica teve a finalidade de ampliar e embasar o 
conhecimento sobre o Ensino a Distância, TICs e ambientes virtuais 
de aprendizagem. Empregou-se também a Pesquisa documental que 
favoreceu a observação de como ocorrem na prática os processos, con-
ceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades dentre outros. 
Aplicou-se ainda o estudo de caso que aborda a fundo um ou poucos 
objetos de pesquisa, por isso tem grande profundidade e pequena 
amplitude, procurando conhecer de forma perspicaz a realidade de 
uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma ou mais organizações, 
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uma política econômica, um programa de governo, um tipo de serviço 
público, entre outros (ZANELLA, 2009). 

No que se refere aos instrumentos e técnicas de coleta de dados 
optou-se pela aplicação de questionários estruturados constituídos 
por uma série ordenada de perguntas abertas do tipo descritivas e 
comportamentais. Os questionários foram aplicados no mês de maio 
de 2012, sendo que alguns deles foram entregues e recebidos pes-
soalmente após preenchimento e o restante enviados e recebidos via 
e-mail, com abordagem subjetiva, em que se buscou levantar variáveis 
relevantes para o objeto de estudo da pesquisa, que é a constatação 
do nível de utilização das ferramentas disponibilizadas pelo PEMTIC 
junto aos docentes do Departamento de Administração FAeCC/UFMT.

O universo da pesquisa constituiu-se pelo corpo docente (efetivos 
e substitutos) do curso de Graduação em Administração modalidade 
presencial da FAeCC. Ao todo 24 docentes que atuam no departamento. 
Deste total, uma amostra de 18 docentes respondeu ao questionário 
aplicado. Quanto à análise dos dados optou-se pela abordagem qualita-
tiva de pesquisa que busca compreender a realidade a partir da descri-
ção de significados, de opiniões, que parte da perspectiva do participan-
te e não do pesquisador. Nesse sentido, a técnica utilizada foi análise 
de conteúdo que se constituiu de três fases: a pré-análise ou descrição  
analítica e tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação. 

Análise e discussão dos resultados

Nessa etapa do estudo apresentou-se os resultados obtidos por meio 
do questionário aplicado aos docentes do curso de Administração da 
FAeCC, sendo que se levantou inicialmente a experiência desses docen-
tes, sua titulação máxima e área / série (turma) que estes ministram 
aulas (na graduação). Investigou-se também o nível de conhecimento 
desses docentes sobre o projeto PEMTIC, bem como de que maneira 
tiveram ciência acerca deste. Tratou-se ainda sobre o nível de inte-
ratividade e sugestões de melhorias das ferramentas do PEMTIC no 
que se refere ao processo de ensino-aprendizagem na graduação em 
Administração (modalidade presencial). 

Constatou-se junto à amostra investigada até que ponto as ferra-
mentas do PEMTIC são adequadas para facilitar o processo didático-me-
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todológico nas disciplinas que os docentes ministram.  Levantou-se o 
nível de frequência de utilização de uma ou mais ferramentas disponi-
bilizadas, o grau de auxílio e interação teoria x prática e a necessidade 
de melhorias dos recursos didáticos extraclasse. 

No que se refere a variável tempo de docência/trabalho, esta foi 
levantada com o objetivo de constatar a sua influência na utilização 
das ferramentas do PEMTIC pelos docentes do departamento de Ad-
ministração da FAeCC / UFMT. Para facilitar o processo de sistemati-
zação, optou-se por condensar em segmentos e número de docentes 
que atuam nos respectivos segmentos. Considerando a amostra de 18 
entrevistados, a divisão foi feita da seguinte maneira: 

 – Segmento A => 06 docentes que estão trabalhando há menos 
de 01 ano na UFMT 

 – Segmento B=> 05 docentes que estão trabalhando entre 01 e 02 
anos na UFMT 

 – Segmento C => 01 docente que está trabalhando há dois anos e 
seis meses na UFMT

 – Segmento D=> 01 docente que está trabalhando há 05 anos e 
09 meses na UFMT

 – Segmento E=> 05 docentes que estão trabalhando há mais de 
06 anos na UFMT.

Este processo norteou toda a estratégia de classificação e análise 
dos resultados, associada à análise de conteúdo das falas dos docentes 
evidenciadas. Uma característica marcante na amostra é que ela é 
formada, em sua grande maioria, por docentes que possuem menos 
de 03 anos na instituição e, portanto, estão em Estágio Probatório, 
representado no estudo por 12 docentes. Do total de investigados, 06 
docentes já passaram deste estágio.

Quanto à titulação máxima do corpo docente, foi levantado que 02 
são especialistas; 11 mestres e 05 doutores, o que mostra o nível elevado 
de qualificação do corpo docente. Os dados apontaram que os docentes 
atuam em todas as séries do Curso de Graduação em Administração e 
nos dois turnos de oferta: matutino e noturno. 

Foi investigado sobre o nível de conhecimento que os docentes 
possuem sobre o PEMTIC. Nos segmentos A e B, 01 docente de cada 
segmento respondeu que não conhece; nos segmentos C e D os 02 do-

31 



centes conhecem; no segmento E, 03 docentes não conhecem. Os dados 
mostram que é possível observar que os docentes recém-contratados 
pelo Departamento de Administração da FAeCC, estão buscando se 
integrar às novas tendências dos métodos e técnicas aplicadas à edu-
cação, através do uso das TICs. 

Evidenciou-se que os docentes que estão trabalhando até 03 (três) 
anos na UFMT, que são 12 (segmentos A, B, C), possuem menor desco-
nhecimento do PEMTIC do que os docentes que trabalham há mais de 
05 anos na UFMT. Com isto observou-se dois aspectos importantes: 1. 
O nível razoável de conhecimento nos segmentos A, B e C em compa-
ração ao aos segmentos D e E, o que pode significar um processo de 
integração e necessidade de buscar conhecer a instituição associado 
ao sentimento de “novidade” correspondente ao elevado nível de mo-
tivação e; 2. O nível razoável de conhecimento coincide com o período 
de Estágio Probatório, onde existe avaliação do desempenho docente 
nos três primeiros anos antes da efetivação no cargo público.

A amostra de docentes restante (06 docentes) conhece e trabalha 
com o Projeto PEMTIC. Destacou-se uma “fala” de um docente: “sei 
que é uma ferramenta de trabalho disponibilizada aos docentes da 
nossa universidade com o intuito de estender os limites da sala de 
aula dos trabalhos desenvolvidos na disciplina e estreitar a relação 
docente/discente.”. 

Indagou-se sobre a maneira pela qual o docente ficou sabendo da 
existência do projeto PEMTIC. No segmento A, 02 docentes respon-
deram que não conhecem, o que pode estar relacionado ao fato de 
que estes docentes ingressaram há poucos meses na UFMT e porque 
a capacitação sobre o PEMTIC ocorreu no mês de fevereiro/2012. 
Ocorreram 02 afirmações sobre o conhecimento do PEMTIC através 
da capacitação promovida pela STI e apenas 01 disse que conheceu o 
projeto de uma Reunião no Departamento. 

No segmento B, 02 docentes disseram que souberam da existência 
do PEMTIC através da indicação de colegas; 01 docente soube por uma 
reunião que foi na STI; 01 pelo site da UFMT e 01 pela capacitação ofe-
recida. Quanto aos segmentos C e D, ambos os docentes conheceram 
o PEMTIC através de capacitação. No segmento E, 03 docentes não 
conhecem o PENTIC e os que afirmaram conhecê-lo (02) foi através 
de capacitação e reunião com técnicos da STI. 
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Os docentes foram questionados sobre a utilização do PEMTIC 
como instrumento de interação professor-discente; discente-profes-
sor; discente-discente. No segmento A, dos 06 docentes, 02 utilizam 
efetivamente o PEMTIC com esta finalidade, sendo que as ferramentas 
mais utilizadas por eles são a orientação e disponibilização de mate-
riais de aula. Os demais deste segmento, (04), não utilizam o PEMTIC. 
Destaca-se que 02 docentes citaram pretender utilizar o PEMTIC no 
próximo semestre.

No segmento B, a utilização do PEMTIC somente não é realizada 
por 01 dos docentes que prefere utilizar o e-mail da turma e justificou 
que “é prático e os alunos já estão habituados”. Os demais docentes 
(04) citaram que utilizam o PEMTIC como instrumento de interação 
professor-discente. 

No segmento C obteve-se uma justificativa interessante na utili-
zação do PEMTIC por parte docente: “Utilizo, mas meus alunos não 
conseguem acessar a ferramenta, o que me obriga a utilizar o e-mail 
da turma como ferramenta complementar”. E o docente do segmento 
D afirmou que utiliza a ferramenta no curso a distância, mas que na 
modalidade presencial utilizou poucas vezes.

No segmento E, apenas 01 docente (dos 05) utiliza a ferramenta 
com a finalidade de interação professor-discente. Este docente afirmou 
que “as demais interações ainda são incipientes”. Destacou-se uma 
argumentação de 01 docente: “embora exista esforço da minha parte, 
os discentes utilizam o PEMTIC de maneira muito tímida”.

No que se refere à proposição feita aos docentes sobre a utiliza-
ção do PEMTIC como instrumento de interação capaz de promover 
melhorias no processo ensino-aprendizagem, todos docentes do seg-
mento A afirmaram que o PEMTIC possibilita esta função.  Destacou-se 
argumentação de um dos docentes: “[...] mas temos que capacitar 
melhor nossos professores, alunos, sobretudo os mais veteranos”. 
Isso demonstra que há necessidade de programa de capacitação con-
tinuado, envolvendo corpo docente e discente, em uma perspectiva 
de disseminação da cultura das TICs aplicadas ao ensino.

Todos os docentes do segmento B afirmaram que o PEMTIC é uma 
ferramenta capaz de melhorar o processo de ensino-aprendizagem 
dos discentes, com destaque para a justificativa de 01 dos docentes: 
“[...] precisa ser mais trabalhada no primeiro ano [...] deveria ter um 
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espaço de uma semana para eles (discentes) entenderem e mesmo 
cobrarem dos professores essa tecnologia”. 

Nos segmentos C e D, observa-se que os docentes acreditam que 
o PEMTIC permite melhorias no processo ensino-aprendizagem dos 
discentes, destacando-se a argumentação de um dos docentes que disse: 
“[...] há maior dinamismo nas relações, na troca de informações, na 
disponibilidade de material didático básico e complementar, mantém 
um espaço menos disperso para o estudo a distância”. 

O segmento E ficou comprometido neste questionamento em 
função da alta frequência de docentes que desconhecem o PEMTIC. 
Ainda assim obteve-se 01 docente que descreveu a importância que 
o PEMTIC traz para a melhoria ensino-aprendizagem da seguinte 
forma: “Acelera e flexibiliza todo o conteúdo das disciplinas. Ou seja, 
é possível incluir todo o programa e indicar novas tarefas a serem 
desenvolvidas ao longo do semestre, com possibilidades de utilizar 
de vários conhecimentos”.

Buscou-se averiguar a interação das ferramentas disponibilizadas 
pelo PEMTIC e se estas são adequadas para promover o processo di-
dático-metodológico junto às disciplinas ministradas pelos docentes 
investigados. No segmento A 03 docentes não opinaram nesta questão e 
dentre os outros 03 destacou-se a justificativa de 01docente: “Sim. Mas é 
preciso capacitar os alunos para o uso também. Muitos ainda resistem”. 
Esta fala do docente é um fator relevante dentro do processo de implan-
tação do PEMTIC, pois a articulação professor-discente depende que  
ambas as partes estejam inteiradas sobre a funcionalidade do PEMTIC.

Todos os docentes investigados do segmento B concordaram sobre 
a contribuição que o PEMTIC pode trazer para o processo didático-me-
todológico nas disciplinas ministradas pelos mesmos, com destaque 
para a argumentação de 01 docente: “Nunca utilizei nas disciplinas. 
Não sei como os alunos comportariam no ambiente virtual. O material 
deve ser adequadamente adaptado”.  Portanto, pode-se verificar que 
este docente não utiliza o PEMTIC nas disciplinas e o mesmo chama 
atenção para aspecto primordial quando se aplica TIC a atividade de 
ensino que é o fator da adequação das ferramentas com perspectivas 
de atingir objetivos de natureza didático-metodológica.

Os 02 docentes dos segmentos C e D concordam sobre as contribui-
ções do PEMTIC no processo didático-metodológico, evidenciando-se 
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a justificativa do docente do segmento D: “O moodle é a principal 
ferramenta disponível e a mesma atinge os objetivos do processo di-
dático-metodológico por ser prática e com design fácil de navegação, 
inserção de materiais, cadastro dos alunos”. 

No segmento E, excetuando-se os docentes que não conhecem o 
PEMTIC (03), os conhecedores (02) afirmam ser possível que as ferra-
mentas do mesmo facilitam o processo didático-metodológico junto às 
disciplinas que ministram na graduação presencial em Administração. 
Destaca-se a justificativa de 01 docente: “Sim. Acredito que ainda nem 
pude utilizar tudo que se encontra à disposição”. Constata-se que de 
fato existe uma série de funções e que estas são subutilizadas pelo 
corpo docente, necessitando ampliar a sua utilização junto às disci-
plinas que ministram.

Investigou-se sobre qual ferramenta do PEMTIC é utilizada com maior 
frequência pelos docentes. No segmento A apenas 02 docentes utilizam 
algumas ferramentas do PEMTIC, dentre elas evidenciou-se a justifica-
tiva de um docente: “Chats, fórum e tarefas com postagem de arquivos,  
porque até o momento é o que melhor responde às necessidades”.

No segmento B as ferramentas mais utilizadas pelos docentes são: 
postagem de material, chat, fórum, enquete, envio de mensagens. 
Foram 02 docentes deste segmento que disseram não utilizar as fer-
ramentas do PEMTIC. Nos segmentos C e D os docentes utilizam com 
maior frequência as ferramentas fórum e postagem de materiais. E 
no segmento E são 04 os docentes que não utiliza as ferramentas e 
01 docente afirmou que utiliza “Fórum, postagens. Porque preciso 
aprender mais a respeito das possibilidades do programa”.

Questionou-se os docentes se estes acreditavam que houve me-
lhoria dos recursos didáticos extraclasse a partir da utilização do 
PEMTIC. No segmento A as respostas dos docentes apontaram para a 
possibilidade de melhoria, com destaque para a justificativa de 01 dos 
docentes: “Acredito que a criatividade do professor em relação ao uso 
deste instrumento didático (PEMTIC) pode fazer com que o discente 
encontre a prática dos conteúdos ministrados, assimile melhor a teoria 
e quiçá faça uma conexão entre teoria, prática e seu cotidiano”. 

Todos os docentes do segmento B foram unânimes em afirmar que 
houve melhoria dos recursos didáticos extraclasse a partir da utiliza-
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ção do PEMTIC, exceto 01 docente que ainda não faz uso do mesmo. 
O docente do segmento C avalia que devido ao baixo índice de acesso 
dos discentes, faz com que o mesmo não utilize mais as ferramentas. 
O docente do segmento D analisa que “[...] por meio do uso de tecno-
logias os resultados são muito satisfatórios”. No segmento E houve a 
contribuição de 01 docente que afirmou “[...] os discentes têm mais 
fontes de pesquisas, pois os links para cada assunto do programa da 
disciplina são muitos e, na maioria das vezes, criativos e interessantes”.

Foi dada oportunidade para que o corpo docente investigado fizesse 
sugestões relacionadas ao PEMTIC. Em todos os segmentos obteve-se 
como principais aspectos a necessidade de capacitação docente e dis-
cente bem como divulgação do PEMTIC.

Considerações finais

O presente estudo mostrou a importância da inserção, pelas Uni-
versidades, das Tecnologias da Informação e Comunicação na moda-
lidade de ensino presencial. É fato que a nova geração de discentes 
está crescendo familiarizada com a tecnologia e, portanto, há de rever 
os processos didático-metodológicos baseados apenas na utilização e 
giz e quadro-negro. 

Observou-se que as tecnologias permitem maior flexibilidade de 
tempo e espaço; oferecem facilidades para realização de atividades 
colaborativas; ampliam as formas de interação entre instituição/do-
cente/discente; viabiliza o acesso a diferentes materiais, informações e 
modos de comunicação; modificam os papéis e a relação entre discen-
tes/docentes e discentes/discentes e; incentivam o desenvolvimento da 
autonomia no processo pedagógico (ANDRADE; RAMOS, 2008).

Nesse sentido, este estudo pautou-se na análise da mediação 
pedagógica por meio das TICs, sendo que o objetivo geral deste era 
investigar a utilização das ferramentas disponibilizadas no projeto 
PEMTIC como metodologia de ensino-aprendizagem dos docentes do 
Curso de Graduação em Administração da FAeCC-UFMT. 

A partir do estudo, refletiu-se sobre a questão de que mesmo que 
a instituição de ensino tenha uma organização curricular sequencial 
e planos rigidamente estruturados, é possível a utilização de um am-
biente de aprendizagem que possibilite ao aluno transformar-se em 
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sujeito construtor no processo de formação de conhecimento. O PEM-
TIC é este ambiente, e suas ferramentas podem elevar o potencial de 
contribuição didático-metodológica na relação ensino-aprendizagem. 

 Observou-se a grande necessidade dos atores envolvidos com o 
PEMTIC estarem efetivamente capacitados para lidar com seu ambien-
te de aprendizagem, principalmente no que se refere às ferramentas 
de interação entre os sujeitos da prática educativa. Afinal, o PEMTIC 
é bastante versátil e possui uma gama de possibilidades de se fazer 
interatividades como mencionado pelos docentes: postagens de ma-
teriais de aula para baixar, saber mais, fóruns de discussão, chats, 
dentre outros. 

Nesse sentido, recomenda-se que o projeto PEMTIC (através de seus 
atores envolvidos) solidifique a ideia de que assim como em uma aula 
presencial, um ambiente virtual de aprendizagem permite a interação 
do professor com a turma, com cada aluno individualmente e a turma 
entre si. E é fato que a troca de experiências, a reflexão em grupo e 
o trabalho colaborativo são fundamentais na formação do indivíduo 
em um curso superior. Por isso é necessária uma maior divulgação do 
projeto PEMTIC na UFMT, não somente no departamento de Adminis-
tração, mas na Universidade como um todo. 

Por fim, conclui-se que este projeto que se utiliza das bases da 
modalidade de ensino a distância deve incentivar mais a prática 
didático-metodológica diferenciada através da criação de ambientes 
de aprendizagem que oportunizem o desenvolvimento da criativi-
dade, da intuição, da investigação, da resolução de problemas e do 
desenvolvimento do senso crítico. Dotado dessas características, esse 
ambiente estimulará o trabalho colaborativo, ensejando uma melhoria 
da qualidade do ensino superior na UFMT.
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Docência: uma incrível jornada

Carlos Eduardo Freitas

O professor universitário que faz parte das paredes seculares do 
conhecimento tem enfrentado desafios na realidade nacional, uma 
verdadeira caixa de surpresas, na qual algumas dessas ilusões estão 
relacionadas à falta de determinações dos órgãos públicos. A década 
de 1990 foi marcada pela presença do estado avaliativo onde as ações 
foram orientadas pela busca da qualidade, excelência, então o foco de 
interesse tornou-se a avaliação da educação, por meio de um sistema 
nacional de medidas.

É de se notar que com o advento da era da informação tecnológica, 
grandes alterações são observadas na docência universitária. A 
excelência e a qualidade docente parecem ser alcançadas pelo 
professor no plano da capacitação do conhecimento.

O desafio que se lança para o docente universitário do século 
XXI é: ele está preparado para as Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação? Exige-se cada vez mais uma formação continuada, 
o docente está preparado didaticamente? É necessária a seleção de 
docentes, por fator de competência científica. Quem é o docente uni-
versitário brasileiro? 

Para responder essas perguntas, teremos como referência o meu 
relato pessoal, assim como as influências que obtive ao longo da 
graduação, com professores exemplos no quesito pesquisa, ensino, 
companheirismo, acessibilidade e acima de tudo ética profissional. E 
também vamos expor as participações e contatos com o ambiente de 
pesquisa informatizado e dinâmico. 

O primeiro contato com a universidade

Ao longo da graduação o acadêmico tem contato com diversas 
modalidades de aprendizado que uma universidade oferece. Diferen-
temente do ensino médio e fundamental, a universidade faz brilhar 
os olhos daqueles que tanto sonham em se tornar um profissional 
com qualidade. 
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Cursos superiores que oferecem infraestrutura ao aluno possibili-
tam um enriquecimento grandioso na sua formação. Seja com profes-
sores qualificados ou grupos de pesquisas consolidados. Posso citar a 
minha experiência no decorrer da graduação em ciências econômicas, 
onde adquiri um conhecimento fora da sala de aula com projetos de 
pesquisa e extensão.

O primeiro projeto de pesquisa que fui convidado relacionava a dis-
ciplina de economia financeira com a realidade das micro e pequenas 
empresas localizadas no município de Maringá no estado do Paraná. 
O projeto visava estabelecer a interação entre a área de Economia de 
Empresas do Curso de Economia e as iniciativas públicas e privadas 
locais voltadas para o desenvolvimento do empreendimento-empresa.

Logo em seguida iniciei um estudo que durou toda a graduação 
envolvendo cinco anos. Intitulado Desenvolvimento Industrial e 
Meio Ambiente, o projeto de pesquisa tinha o objetivo de incentivar 
monografias na área de desenvolvimento industrial e meio ambiente. 
Para tanto, contou com a análise de casos concretos de crescimento 
industrial e deterioração do meio ambiente, como, por exemplo, o caso 
Cubatão no Estado de São Paulo.

Nesse intervalo (2004-2005), fui convidado para participar de um 
projeto de iniciação científica (PIC/PIBIC) com o tema: Transformações 
estruturais recentes na indústria têxtil confecções do Paraná. Este tra-
balho teve como objetivo analisar as mudanças estruturais tecnológicas 
e de mercado do setor têxtil-vestuário, identificando as transformações 
nos vários segmentos do setor. Esta análise consistiu em caracterizar: 
o processo produtivo do setor têxtil-vestuário, identificando as várias 
etapas produtivas inter-relacionadas (cadeia produtiva); analisar a 
reestruturação produtiva e o padrão de concorrência da indústria 
têxtil-vestuário; identificar os efeitos da mudança estrutural sobre as 
estratégias das empresas relacionadas aos investimentos em capital, 
trabalho e produção. Foi um estudo exploratório do setor têxtil que 
levou em conta a configuração da indústria, formas de competição 
e comportamento das empresas diante das transformações recentes 
no setor.

No ano de 2005, tive contato com um projeto de extensão sobre Ar-
ranjo produtivo especializado no vestuário da região de Maringá, cujo 
objetivo principal era a análise da participação das micro e pequenas 
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empresas em experiências de interação, cooperação e aprendizagem 
voltadas para a organização produtiva e de inovação no âmbito do aglo-
merado produtivo especializado no vestuário da região de Maringá.

Por fim, os dois últimos projetos que participei como aluno foram 
a “Formação de Empreendimentos Associativos de Autogestão de 
produtores familiares de leite e de maracujá: geração de renda e as-
sistência técnica nas regiões centro e noroeste do Estado do Paraná”. 
Este projeto visava organizar e fortalecer os sistemas produtivos de 
base familiar do leite e do maracujá orgânico nos municípios de Quinta 
do Sol, Peabirú e Nova Tebas, Estado do Paraná, em termos de orga-
nização dos sistemas de produção e fomento da associatividade em 
empreendimentos de economia solidária. E a “Ampliação da atuação da 
Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários - Unitrabalho/
UEM”, que tinha como objetivo principal consolidar empreendimentos 
econômicos solidários (EES) já organizados e incubar novos grupos de 
trabalhadores rurais e urbanos objetivando seu fortalecimento por 
meio de centrais e redes, direcionando para ações de planejamento, 
desenvolvimento local sustentável e segurança alimentar e nutricional.

Essas atividades que somente as universidades podem oferecer 
(pesquisa e extensão) é que traz o caráter universalista da formação 
profissional do individuo. Cunha (2004), reforçando a ideia da pesquisa 
como mecanismo de aperfeiçoamento do conhecimento, colabora com 
a seguinte frase: “Somente a pesquisa poderá constituir-se como base 
da compreensão da docência universitária e da produção de conheci-
mentos que sejam fontes de novos saberes” (CUNHA, 2004, p.533). Sem 
isso, a visão se torna tecnicista e limitada. Além disso, outra grande 
contribuição para a minha formação e logo em seguida a escolha da 
docência, foram os exemplos que tive com alguns professores.

Características do professor de ensino superior

Ao longo da minha formação acadêmica tive alguns professores 
que foram exemplos de como ser um docente de ensino superior com 
respeito e profissionalismo. Eles me ensinaram que o verdadeiro pro-
fessor é aquele que também sabe ouvir, observar, refletir e buscar algo 
sempre que necessário, sem medo de errar. Transmitir como proble-
matizar conteúdos e atividades, propor situações correlatas, analisar 
os erros, propondo perguntas oportunas, formular hipóteses claras 

41 



sobre o problema e avaliar o processo de aprendizagem. Adotar como 
atitude profissional a pesquisa para a construção do conhecimento, 
utilizando sempre que necessário as instrumentações eletrônicas. 
É através da pesquisa, da experimentação, da reflexão e depuração 
que traduz a capacidade de elaboração própria do indivíduo. Assim, 
o professor consegue sempre estar atualizado e garantir a sinergia 
entre a atualidade e a relação teoria e prática. Para completar essa 
ideia podemos citar Cunha: 

Abalados os conhecimentos que dão sustentação a 
um ensino prescritivo e legitimado pelo conhecimen-
to cientifico, o professor vê-se numa emergência de 
construção de novos saberes. As questões principais 
que enfrenta na prática cotidiana dizem respeito a 
processos que geram perguntas tais como: em que 
medida consigo atender as expectativas de meus alu-
nos? Como compatibilizá-las com as exigências insti-
tucionais? Como motivar meus alunos para aprendi-
zagens que extrapolam o utilitarismo pragmático que 
esta em seus imaginários? (CUNHA, 2004, p. 532).

Outra característica que me transmitiram foi de perder o medo de 
usar a tecnologia e a vergonha de errar enquanto se aprende. Com 
as rápidas alterações na natureza do conhecimento e na maneira de 
usá-lo todo profissional deve estar disposto a aprender sempre, o que 
significa condição de refletir, analisar e tomar consciência do que sabe, 
se dispor a mudar conceitos e conhecimentos que possui. Além do 
mais, o professor universitário atualmente já não é mais aquele que 
apenas ensina, mas que aprende permanentemente, numa relação 
professor-aluno horizontal, recíproca e dialética. 

Tornam-se definidores: um cidadão competente e 
competitivo; inserido na sociedade e no mercado de 
trabalho; com maior nível de escolarização e de me-
lhor qualidade; utilizando tecnologias de informação 
na sua docência; produzindo seu trabalho não mais 
de forma isolada, mas em redes acadêmicas nacionais 
e internacionais; dominando o conhecimento contem-
porâneo e manejando-o para a resolução de proble-
mas, etc. Um docente que domine o trato da matéria 
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do ensino, a integre ao contexto curricular e históri-
co-social, utilize formas de ensinas variadas, domine 
a linguagem corporal/gestual e busque a participação 
do aluno (CUNHA, 1993). 

Além do mais, o aluno precisa se preparar para lidar com a incer-
teza, com a complexidade na tomada de decisão e ter responsabilidade 
sobre as decisões tomadas. Educar para a sociedade atual é prepará-lo 
para conviver num tempo onde as coisas se movimentam com muita 
rapidez, onde o conhecimento é renovado a cada dia e as distâncias se 
encurtam rapidamente. Isto requer capacidade de compreender o que 
ocorre ao seu redor, saber discriminar as informações importantes, 
adquirir o prazer pelo crescimento contínuo. 

Para isso, requer-se uma atitude de questionamento crítico, uma 
boa capacidade decisória, a percepção de diferentes alternativas, a 
existência de diversos caminhos válidos para o alcance dos objetivos 
propostos, além da compreensão de que cada indivíduo é quem decide 
e constrói o seu próprio caminho.

Uma das principais contribuições para a docência que obtive foi 
de ser mais reflexivo do que memorizador. Enfrentar os imprevistos, 
as mudanças, as incertezas e de saber conviver com elas. Tudo isso 
requer uma pedagogia reflexiva, capaz de desenvolver a compreen-
são, o pensamento analítico e abstrato, a flexibilidade de raciocínio, o 
que permite a produção do saber e a formação mediante o desenvol-
vimento de um conhecimento mais elaborado, capaz de garantir um 
melhor desempenho profissional e uma participação mais adequada 
no mundo, além de melhor qualidade de vida. Um professor com 
maior capacidade reflexiva busca a totalidade, a compreensão das 
interações, a integração das partes e a formulação de sínteses. Leva 
em consideração os diferentes pontos de vista na busca de soluções 
aos problemas e ao aperfeiçoamento da prática pedagógica. Em sua 
evolução intelectual valoriza o ciclo descrição, reflexão, depuração, 
bem como o pensamento recursivo do qual retira algo de sua experiên-
cia anterior na tentativa de construir o novo. Por fim, esses aspectos 
acabam provocando uma evolução intelectual e humana, permitindo 
o desenvolvimento da consciência de si, dos objetos do conhecimento 
e a compreensão da qualidade do próprio pensamento.

43 



Acima de tudo desenvolver a autonomia, a cooperação e a critici-
dade. O desenvolvimento dessas habilidades é o que há de mais fun-
damental num mundo em permanente evolução. Em vez de atrofiar 
o pensamento, o uso de computadores, se adequadamente utilizados, 
pode se constituir num excelente instrumento para o pensamento 
crítico e criativo a partir de uma participação ativa do sujeito com as 
máquinas e com os outros sujeitos. Barreto concorda também que os 
recursos e tecnologias interativas podem ser responsáveis por mu-
danças estruturais na formação de Professores (BARRETO, 2002). O 
professor crítico-reflexivo de sua prática trabalha em parceria com os 
alunos, numa construção cooperativa do conhecimento. Esses aspectos 
constituem o suporte fundamental de um novo espaço cibernético ca-
racterizado por um “sujeito coletivo” e uma “inteligência coletiva”, a 
partir de um novo ambiente onde as soluções podem ser encontradas 
coletivamente, trabalhando a distância e ajudando-se mutuamente. 

Considerações finais

A jornada para se chegar à docência passa por grandes desafios 
e oportunidades. Inicia-se no curso superior de graduação e não tem 
final, visto que, o profissional sempre está se renovando, diante da 
própria dinâmica sócio-educacional. O docente além de sala de aula 
(ensino) tem o contato com a pesquisa e a extensão, esse vínculo, in-
trínseco a carreira, proporciona o desenvolvimento da ciência no país.

Foram esses os motivos que me levaram a engajar na docência, 
além do mais os atuais ambientes de aprendizagem informatizados ao 
utilizarem o enfoque reflexivo em sua prática pedagógica colaboram 
para o desenvolvimento de pensadores autônomos, mas que, ao mes-
mo tempo, valorizam a cooperação, a parceria, o compartilhamento 
entre os diferentes aprendizes, as interações individuais e coletivas 
mediante o desenvolvimento de operações de reciprocidade e com-
plementaridade. 

O desenvolvimento da criticidade facilita a identificação da fonte 
da informação, a análise de sua validade e a possibilidade de compa-
rações. Requer raciocínio, valores morais e tomada de consciência de 
seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções. É um professor 
que é capaz de julgar, examinar, comparar divergir e criar. Todos esses 
aspectos são fundamentais para que os professores sejam capazes de 
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pensarem e realizarem as mudanças educacionais que estão sendo 
urgentemente requeridas. Uma coisa é pensar na mudança, falar sobre 
ela, discuti-la e desejá-la. Outra coisa é ser capaz de concretizá-la, fazer 
algo nascer, gerar novas sementes, novos frutos, ser capaz de morrer 
para poder transcender e transformar.
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Será o ensino superior falho?  
Ou será algo a mais?

Guilherme Jacob Miqueleto

A educação como um fator de desenvolvimento socioeconômico, 
possibilita o bem-estar econômico, além de reduzir desigualdades.  A 
educação e o desenvolvimento econômico possibilitam a equaliza-
ção dos direitos, além de propiciar uma adequada redistribuição de 
renda através dos seus retornos. Partindo desse pressuposto, o papel 
da formação do capital humano obtido a partir do ensino superior é 
fundamental, seja para criação de massa crítica como para geração 
de profissionais.

A baixa qualidade se caracteriza pela redução do capital humano 
da população, indicação da falência do setor público no fornecimento 
de tal serviço e em especial, para esse trabalho, um mau preparo dos 
alunos para ingressarem no ensino superior.

Tendo em vista isso, é que se discute nesse artigo algumas evidên-
cias associadas à como essa má educação obtida a partir dos ensinos 
básicos influência no desempenho acadêmico, em especial nas disci-
plinas relacionadas ao conteúdo matemático.  

Objetivos

Esse artigo tem como objetivo principal discutir o desempenho 
acadêmico dos alunos em disciplinas associadas ao conteúdo matemá-
tico, e dessa forma relacioná-los à como o ensino escolar básico tem 
se mostrado ineficiente. Buscar-se-á ilustrar essas relações com um 
estudo de caso e tratá-lo através da ótica da teoria do capital humano. 
Nesse trabalho, não serão questionados ou discutidos a forma pela 
qual se dá o ingresso no ensino superior, somente com qual bagagem 
educacional esses alunos chegam para cursar as disciplinas ofertadas.
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Referencial teórico e metodologia

Teoria do Capital Humano 

A educação tem papel fundamental sobre a geração de capital 
humano e consequentemente provisão de novas tecnologias, sendo 
ambas variáveis de grande contribuição sobre o desenvolvimento 
econômico (que é um conceito mais abrangente que crescimento). A 
educação gera um processo dinâmico que irá possibilitar a competi-
ção e consequentemente crescimento econômico [Schumpeter (1934), 
Romer (1989)]. No entanto, isso não só garante a geração de novas 
tecnologias, mas também a capacitação do capital humano e a sua 
valorização, além do aumento da eficiência no processo produtivo. 
A literatura acerca do crescimento econômico relacionada com o 
capital humano tem ganhado espaço, com destaque principalmente 
à acumulação de conhecimento.

Dentro da teoria econômica, o capital humano fora tratado inicial-
mente como um fator exógeno à tecnologia no fomento ao crescimento 
econômico, sendo que as únicas variáveis que compunham direta-
mente o crescimento econômico eram o capital, os fatores produtivos 
e a tecnologia. No entanto, após trabalhos de Schultz (1963) e Becker 
(1964) formulou-se outra perspectiva acerca da questão do capital hu-
mano. Além desses autores, Welch (1970), Romer (1989) e Lucas (1988) 
corroboram com tal teoria. Lucas (1988) propõe que um dos fatores 
preponderantes para o crescimento econômico é o capital humano. 
Adicionalmente, para Romer (1989), o capital humano é o fator que 
está por trás da geração de novas tecnologias e, de acordo com Nel-
son e Phelps (1966), quanto maior for a quantidade desse fator, mais 
rápido e fácil o país absorverá novos bens produzidos externamente.

Outro ponto positivo definido pelo capital humano é sua capacida-
de de aumentar a produtividade nacional, além do estoque de capital 
físico e tecnológico do país (LUCAS, 1988) (NELSON e PHELPS, 1966).

No entanto, novos autores começaram a questionar o efeito da 
qualidade do capital humano sobre a produção e consequentemente 
sobre o crescimento econômico. Entre eles estão Hanushek e Kim 
(1995), Barro (1996), Heckman et al. (1996), Appleton e Teal (1998). Tais 
autores consideram que o fator capital humano é necessário para o 
crescimento econômico, porém acrescentam que a educação deva ser 
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de qualidade, garantida através da boa formação desse fator, ou seja, 
de escolarização de qualidade. Assim sendo, Hanushek e Kim (1995) 
investigam a teoria de que a qualidade do capital humano (através de 
habilidades cognitivas e/ou aproveitamento escolar e ainda no mon-
tante de escolaridade adquirido) gera impactos sobre o crescimento. 
Barro e Lee (1993) destacam que o crescimento econômico pode ser 
possibilitado através da quantidade de escolas, no entanto, seria in-
teressante investigar a qualidade das mesmas sobre o crescimento.

Segundo Hanushek e Kim (1995), Hanushek e Kimko (2000) e Lee 
e Barro (2001), o principal efeito da educação de qualidade vem atra-
vés dos retornos sobre o rendimento do indivíduo, o que acarreta em 
crescimento da renda como um todo (da nação). Exemplos de países 
que investiram na qualidade da educação são os Tigres Asiáticos 
(caracterizados por Hong Kong, Coréia, Singapura e Taiwan), e poste-
riormente Índia e a China.

O Ensino Básico e a relação com o Ensino Superior

Atualmente tem-se discutido a pertinência da boa formação básica 
(fundamental e média) escolar para o ingresso no ensino superior. 
Trabalhos como os de Oliveira e Araujo (2005) e de Oliveira (2007) dis-
cutem, de forma geral, a qualidade educacional dos alunos nos ensinos 
básicos, e como isso, entre outras coisas, se não barra a entrada dos 
alunos no ensino superior isso irá causar problemas relacionados à 
defasagem escolar dentro da universidade, desmotivação e eventual-
mente desligamento do curso de ensino superior.

Metodologia

Esse estudo irá utilizar um estudo de caso como exemplificação do 
processo de depreciação do ensino básico e consequentemente pre-
juízo para o ensino superior. Trata-se do caso de uma turma de uma 
disciplina na disciplina ministrada no curso de Ciências Econômicas 
na UFMT. Essa disciplina, intimamente relacionada com o raciocínio 
matemático tem sofrido, sucessivamente, com baixas notas dos alunos 
e com altas taxas de reprovação. Esse padrão não se altera mesmo com 
a mudança de professores. A grande pergunta que fica sobre o tema é 
se o ensino superior, desta disciplina, está falho, ou existem problemas 
associados aos alunos?
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Buscar-se com esse estudo de caso mostrar como o desempenho 
dos alunos tem sido. Mesmo tendo tomado uma única classe de ensino 
como um estudo de caso, o comportamento ocorrido na mesma pode 
ser verificado para quaisquer outras classes empregadas ou períodos 
de ensino (matutino, vespertino ou noturno). 

Estudo de caso

Nesse artigo buscou-se tratar de um estudo de caso: uma classe 
de 31 alunos do curso de Ciências Econômicas, na disciplina X1 (para 
evitar qualquer problema associado à identificação), avaliou-se cada 
um deles com três critérios: o primeiro deles é a aplicação formal de 
duas provas, com as quais se calcula uma média aritmética simples 
para obtenção de uma média final; o segundo critério é a entrega de 
exercícios teóricos e práticos referentes à matéria, e que a entrega 
desses exercícios garantiria pontos extras na nota final; e um último 
critério que se trata da participação presencial em monitorias para 
eventuais dúvidas e realização de “desafios matemáticos” ao longo 
do semestre escolar.

Existiam alunos das mais diferentes classes socioeconômicas e sob 
diferentes estruturas de estudo (existiam alunos que se dedicavam 
exclusivamente ao estudo enquanto outros dedicavam seu tempo parte 
para estudos, parte para atividade ocupacional). No entanto, todos 
passam sob o crivo do processo seletivo denominado Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), que busca avaliar e classificar o aluno de 
acordo com seu aproveitamento no exame para que, uma vez classi-
ficado, selecione uma universidade federal para que possa ingressar.

Feita essa introdução breve do estudo de caso, o que se observou 
nessa classe era uma turma despreparada em termos matemáticos. 
Conteúdos fundamentais para o ensino fundamental e médio não eram 
corriqueiros para os alunos. 
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Quadro 1 – Estatísticas descritivas das notas referentes à primeira e segunda 
avaliação, bemo como da nota final da sala de aula analisada.

Primeira Prova

Percentual Observações 31,00

1% 0 Média 3,76

5% 0,25 Desvio Padrão 2,49

10% 1 Assimetria 0,32

25% 1,5 Curtose 2,06

50% 3,5

75% 5,5

90% 7,5

95% 8

99% 8,5

Segunda Prova

Percentual Observações 31,00

1% 0 Média 4,22

5% 0 Desvio Padrão 3,70

10% 0 Assimetria 0,16

25% 0 Curtose 1,45

50% 4

75% 8,25

90% 9

95% 9,75

99% 10

Nota Final

Percentual Observações 31,00

1% 0 Média 3,99

5% 0,125 Desvio Padrão 2,93

10% 0,5 Assimetria 0,12

25% 1,25 Curtose 1,43

50% 3,875

75% 6,75

90% 7,625

95% 8,25

99% 8,5
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De acordo com o Quadro 1, é possível observar pelas estatísticas 
descritivas que o desempenho escolar dos alunos nessa disciplina em 
análise foi em muito ruim, principalmente no que se refere à primeira 
prova. Pode-se observar que a média geral foi de 3,76 pontos, em uma 
prova valendo 10 pontos. Além disso, somente 25%, aproximadamente, 
dos alunos obtiveram notas superiores a 5 pontos. Esse tipo de desem-
penho associado ao um grande desvio padrão (2,49) poderia ser de-
corrente de diversos fatores, como: ingresso no ensino superior e con-
sequente despreparo para o ritmo de estudos; sobrecarga emocional 
sobre os alunos; pouco entendimento da matéria por déficit do docente;  
e pouca bagagem educacional dos alunos obtido no ensino básico.

Tendo isso em vista, utiliza-se a segunda prova como uma forma 
de eliminar alguns desses fatores, principalmente o despreparo ao 
ritmo de estudo e sobrecarga emocional (o que alunos chamam de 
“nervosismo na prova”). Na segunda prova, um evento ainda mais 
chocante tornou-se evidente: cerca de 25% dos alunos tiveram notas 
0; enquanto outros 50% tiveram notas superiores a 4. Uma discrepân-
cia pode ser observada e isso exige uma abordagem um pouco mais 
complexa sobre os eventos ocorridos. 

Uma possível abordagem é utilizar uma distribuição de probabi-
lidade (nesse caso não paramétrica, buscando identificar possíveis 
bimodalidades decorrentes da heterogeneidade dos alunos). Assim, 
na Figura 1 é possível observar algumas características associadas às 
notas obtidas pelos alunos. Com relação à densidade das notas dos 
alunos na primeira prova, é possível observar, de forma bem mais 
clara, um comportamento semelhante à distribuição normal, com uma 
pequena assimetria a esquerda. Isso corrobora com alguns aspectos 
discutidos acima, como o caso de despreparo dos alunos e “nervosismo” 
no momento da avaliação. Porém, o que observa na segunda prova é 
um movimento inverso ao que foi observado até então na primeira 
prova: o caso de bimodalidade. Isso elimina alguns problemas as-
sociados à forma de ensino (didática) do professor, pois, em grande 
parte dos alunos, como se pode observar na distribuição das notas da 
segunda prova, tiveram notas superiores a 7,5. Isso garante que para 
essa parcela dos alunos, de acordo com avaliação, absorveram 75% da 
matéria ministrada, enquanto isso, outra parcela da turma (31 alunos), 
ainda apresentaram déficits educacionais.
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Para evidenciar ainda mais os efeitos dessa bimodalidade sobre as 
notas dos alunos, é possível verificar que as notas finais dos mesmos 
apresentaram um comportamento semelhante ao que foi observado 
no caso da segunda prova. Infelizmente, esse comportamento não 
foi suficientemente grande para evitar que cerca de 55% da turma 
realiza-se o exame final, e após o exame final e segunda época, apro-
ximadamente 45% da turma reprovasse.

Figura 1 – Estimativa não paramétrica da densidade das notas da primeira e 
segunda prova e notas finais dos alunos.
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Mas quais são os reais problemas identificados nessa turma (e 
como foi evidenciada acima, uma situação corriqueira entre todas as 
turmas dessa disciplina quantitativa)? Novamente, existe um proble-
ma crônico de ausência de raciocínio matemático, assim como bases 
de álgebra básica, ensinada nos ensino fundamental e médio. O caso 
mais observado é o apresentado na Figura 2. Trata-se do mais simples 
problema de raciocínio matemático e que ocorre corriqueiramente 
entre os alunos (e apresentado nas avaliações).

Figura 2 – Exemplo de problemas associados ao raciocínio matemático.
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Outro exemplo que muitas vezes ocorre entre diversos alunos são 
problemas simples de simplificação matemática e de racionalização. 
Muitos alunos, em diversas turmas, incluindo as mais avançadas no 
curso de economia (no estudo de caso, no entanto foram detectados 
problemas semelhantes em outros cursos, assim como em outras 
universidades), cometem erros como os apresentados na equação (1).

Baseado nessas informações, é possível verificar que a ausência 
de bases fornecidas no ensino básico compromete o ensino superior, 
a formação do profissional e o desenvolvimento do país.

Considerações finais

O texto buscou discutir alguns elementos que invariavelmente 
afetam o ensino superior e a formação do capital humano necessário 
para a criação de massa crítica no país. Entre os principais elementos 
associados a essa má formação é a pouca bagagem obtida pelos alunos 
no ensino básico. Conforme pode ser observado através do estudo de 
caso, no contexto de disciplinas relacionadas a conteúdo algébrico, a 
principal lacuna apresentada pelos alunos diz respeito ao conteúdo 
aprendido no ensino básico. Problemas associados a simplificações, 
relação de fator comum, ou mesmo o raciocínio matemático básico 
exigido para a disciplina de economia não parecem ser adequados 
para o correto ensino ministrado dentro da universidade.

Algumas discussões parecem ser pertinentes nesse ponto, principal-
mente sobre o ensino básico, deixando de lado qualquer comentário 
sobre a forma de classificação e aprovação para o ensino superior. 
Vale ressaltar que no decorrer dos anos é visível a depreciação do 
ensino básico. Assim, seria inevitável que a formação básica de baixa 
qualidade de capital humano iria afetar, uma hora ou outra, o ensino 
superior. O foco de discussões deveria envolver formas, mecanismos 
e políticas voltadas para o ensino básico. 
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Política de educação para ensino 
superior: uma ação da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do Estado de Minas Gerais

Janete Fernandes Silva

A Política educacional de ensino superior de Minas Gerais, volta-
da ao desenvolvimento econômico e social, considera a necessidade 
de ampliar o acesso a todas as etapas da educação para as regiões 
desenvolvidas e em desenvolvimento no Estado de Minas Gerais, na 
garantia de padrões de qualidade e inovação. A pretensão na busca 
de proporcionar ao cidadão mineiro acesso a educação tem sido o es-
forço do governo mineiro nos últimos anos. Paralelamente, o governo 
brasileiro, também, tem dispensado esforços neste sentido. Mas, esses 
esforços não têm sido suficientes para aumento do desenvolvimento 
social e econômico. Cabe sinalizar que no âmbito nacional, o contin-
gente de indivíduos excluídos do ensino fundamental não chega a ser 
muito grave, o mesmo não ocorre em relação a educação infantil. Os 
indivíduos que fazem parte deste último, não contam com atendimento 
em creches e pré-escola. Por outro lado, quando se refere ao ensino 
médio o contingente é alarmante. Ao analisar o contingente ocupando 
o nível superior em Minas Gerais, objeto de estudo deste artigo, este 
não é agravante devido o aumento de instituições de educação de 
nível superior pública e privada em todo o Estado; principalmente o 
aumento de instituições privadas na última década. Mas cabe frisar 
que, apesar do crescimento de instituições de ensino superior, essas 
não atendem toda a população do Estado. Há um forte desnível entre 
as regiões do norte e sul. 

O acesso ao ensino superior precisa de uma maior atenção por 
parte do governo. Há uma parcela da população que não atingiu a 
sala de aula e a qualidade deixa a desejar quando se fala de inovação 
e competência. Os esforços são visíveis do governo para assegurar aos 
indivíduos o direito à escolaridade, principalmente para crianças e jo-
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vens, e, também, a permanência destes na escola pública. As ações para 
solucionar este problema de vez estão longe de acontecerem, muitos 
são os desafios. O mecanismo para manter a expansão e alavancar a 
qualidade do ensino público tem sido os financiamentos. Na visão de 
Fernandes (s.d) uma reflexão sobre a qualidade educacional não pode 
se ausentar do enfrentamento das mudanças havidas e propiciadas no 
âmbito da sociedade contemporânea, as quais, inclusive, significam o 
conhecimento. A partir desta concepção, as mudanças significativas 
ocorrem em todos os quatros cantos da terra e a configuração da in-
formação em rede coloca em dimensões diferenciadas aspectos antes 
considerados fundamentais. 

Para o autor, as composições relativas à organização do conhe-
cimento vêm sofrendo mudanças significativas. Os limites entre os 
diferentes campos do conhecimento sofrem contínuas mutações e a 
relação entre esses campos cada dia fica mais estreita. Na era do conhe-
cimento, o que se vê é um constante recuo da força física e do próprio 
valor das matérias-primas em favor do avanço da força intelectual 
e das novas formas de composição produtiva. Momento em que se 
percebe o fim de muitos postos de trabalhos, tornando-se memória e 
entrando para a história. Diante das constantes mudanças ocorridas e 
que ocorrerão na sociedade, à escolaridade adquire papel ainda mais 
significativo e estratégico. A sociedade exige novos conhecimentos 
necessários à participação social, política e econômica. A informação 
e a comunicação trespassam a vida privada, pública e social.

As instituições de ensino não podem depender apenas de trans-
missão de informação, é preciso à busca de novos sentidos e de novas 
realidades. A partir da educação sequencial será possível que o pro-
fessor ensine, que o aluno estude e que ambos continuem a aprender 
por intermédio de outros meios e ferramentas educacionais. Para 
Fernandes (s.d), o desenvolvimento das capacidades abstrativas que o 
espaço escolar propicia como formação haverá o gosto por continuar a 
“aprender aprendendo”, desde que alguém ensine e desde que alguém 
queira aprender, haverá a inclusão de aspectos éticos e socioculturais 
como componentes curriculares, o que insere na rede de informações 
conteúdos vinculados às problemáticas sociais. Percebe-se que as ins-
tituições de ensino são as que contribuem para a nova “riqueza das 
nações”. A era do conhecimento exige tanto a inclusão do indivíduo a 
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educação, como direito de todos e dever do Estado, quanto ao padrão 
de qualidade que ponha o conhecimento no centro das preocupações 
de uma nação emancipada pela pesquisa científica séria, crítica e 
compromissada com os valores democráticos.

Este artigo busca apresentar e analisar a nova política e diretrizes 
estratégicas definidas em 2006 referentes o ensino superior de Minas 
Gerais, alinhado a política de ciência, tecnologia e inovação apresen-
tada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas 
Gerais (SECTES/MG). Esse estudo subsidiará em um futuro próximo 
uma pesquisa que buscará verificar se a educação de fato é promotora 
de desenvolvimento e inovação. Será, também, apresentada uma prevê 
descrição da educação como promotora de desenvolvimento econômi-
co e social na visão dos autores Sobral e Fernandes. E, posteriormente, o 
detalhamento das políticas e diretrizes estratégicas do ensino superior 
de Minas Gerais. A metodologia utilizada para a realização do estudo 
foi a pesquisa qualitativa e, os métodos, foram análise de documentos 
disponibilizados pela SETECS e a pesquisa bibliográfica. Como resul-
tado foi possível verificar que a política de ensino superior definida 
pelo governo de Minas está fundamentada na visão capitalista, de 
produção, voltada para o desenvolvimento econômico.

Política de Educação, Ensino Superior, Ciência  
e Tecnologia: uma visão conceitual

A comunidade científica afirma que a educação é um processo 
de socialização e, por essa razão, varia segundo o tempo e o meio. 
A educação não apenas integra o indivíduo ao meio social, como 
também lhe proporciona uma maior capacidade de autonomia e de 
interferência no meio social. A educação tem uma importância social, 
ainda que essa questão assuma conotação diferente a cada virada de 
década (SOBRAL, 2000). Em meados do século passado, a educação 
é considerada um instrumento de mobilização social e possuía fun-
ções de formação, ela deveria dar status aos indivíduos. Para esses a 
educação era a possibilidade de ascensão na hierarquia e estrutura 
piramidal da sociedade. Por outro lado, uma maior abertura do sistema 
de estratificação social. De acordo com Fernandes (1972) apud Sobral 
(2000) este período passa de uma ordem social estamental para uma 
ordem competitiva. É o momento em que as ideias de democracia 
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eram enfatizadas e através delas pretendiam-se diminuir o poder das 
oligarquias, fortificar a burguesia nascente e dar certa participação 
eleitoral as massas. Nessa sociedade mais aberta emerge uma educação 
que passa a ser um instrumento de mobilidade social, sobretudo para 
as classes médias. Momento em que ocorre o rompimento do modelo 
agroexportador, resultando no estímulo à industrialização de bens 
de consumo duráveis. A educação passa a ter um papel importante 
no processo de legitimação da abertura da sociedade, que tinha que 
mostrar um sistema de estratificação social mais fluido (SOBRAL, 2000).

No período posterior, governo ditatorial, a intenção era, sobretudo, 
mostrar a possibilidade de rendimentos oferecidos pela educação, ou 
seja, evidenciar os aspectos econômicos, típica de uma ideologia de-
senvolvimentista. Em meados da década de 60 e nos anos 70, há uma 
corrente que despende esforços em estudos econômicos da educação, 
foram utilizados conceitos como capital humano, para explicar o in-
vestimento em educação, o de produtividade, o de taxa de retorno, o 
de custo da educação e o da concepção de educação enquanto merca-
doria. A educação era vista em termos de crescimento econômico e na 
melhoria de renda dos indivíduos e quanto maior a qualificação mais 
chances de ocupar uma posição no mercado de trabalho. No Brasil, 
esse período é caracterizado pela importância da intervenção do Es-
tado na economia, visando à superação do subdesenvolvimento. Para 
Sobral, embora o modelo econômico de substituição de importações 
tenha se esgotado e o período 1963-67 tenha passado por baixas taxas 
de crescimento, a partir de 1968 começa uma nova fase de expansão 
que leva ao chamado “milagre econômico brasileiro”. Delineia-se uma 
política educacional preocupada com a rentabilidade dos investimen-
tos educacionais. Frutos dessa política são a Reforma Universitária de 
1968 e a Lei de Profissionalização do Ensino Médio de 1971, que se 
baseavam na constatação de deficiência de mão de obra qualificada 
necessária ao desenvolvimento econômico do país e da discrepância 
entre a preparação oferecida pelo sistema educacional e as necessi-
dades da estrutura de emprego (SOBRAL, 2000).

A criação da pós-graduação no Brasil e o início das atividades de 
pesquisa na universidade são o resultado de uma política do ensino 
estatal que visava a modernização do ensino superior dentro de um 
projeto de desenvolvimento. Essa era a função social da universidade: 
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qualificar recursos humanos e produzir conhecimento científico e tec-
nológico no sentido de permitir a expansão industrial. Na percepção de 
Sobral (2000), há uma mudança na forma de legitimação possibilitada 
pela educação. Se anteriormente, a mobilidade social resultante do 
acesso a educação expressava uma sociedade mais aberta e demo-
crática, nas décadas de 60 e 70 a legitimação tem base na economia, o 
importante é o papel da educação no e para o desenvolvimento. O que 
importa nesse período é o crescimento econômico e menos fluidez da 
sociedade. No início da década de 80, a educação passa a ser conside-
rada politicamente como construtora da cidadania. A democratização 
ao acesso e à gestão da educação era fundamental, tornando então 
crucial a questão do ensino público em termos da gratuidade e da ga-
rantia de recursos públicos e das eleições para os cargos diretivos das 
instituições educacionais. Quanto a universidade, além do seu papel 
na construção da cidadania para a qual era necessária a ampliação do 
seu acesso, a democratização dos seus instrumentos de gestão e a sua 
autonomia, também, lhe era requerida a função de contribuir para a 
autonomia do país (SOBRAL, 2000). 

A competência científica, tecnológica e a consolidação da pós-gra-
duação na universidade eram muito importantes, nesse momento. O 
ciclo completo de produção do conhecimento não podia ser dominado 
sem a pesquisa básica, geralmente realizada na universidade, embora 
a competência tecnológica e o papel da empresa nacional não tenham 
recebido atenção devida. Desta forma, a educação traria para o indi-
víduo a sua cidadania no sentido tanto do acesso ao ensino público 
e gratuito como da sua participação nas diferentes esferas do poder, 
o que significaria, para a sociedade, uma maior democratização e 
também uma maior autonomia. Ou seja, a legitimação inspirada pela 
educação era mais de caráter político (SOBRAL, 2000).

Por outro lado, na década de 90, a educação é considerada promo-
tora de competitividade. Educação que dá ao indivíduo a condição de 
empregabilidade e traz para a sociedade a modernidade associada 
ao desenvolvimento sustentável. Momento de forte competição entre 
as empresas e entre os países, sendo que o conhecimento passa pela 
esfera holística e sistêmica, desencadeando maior potencial criativo. 
Nesse contexto, a educação e conhecimento estão intrinsecamente 
relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico, que, por sua 
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vez, desencadeia a competitividade. Percebe-se que a legitimação nesse 
período é de caráter econômico. Não apenas a educação contribui para 
o desenvolvimento econômico como também a ciência e a tecnologia, 
formando um tripé. Embora a racionalidade econômica permeie a 
ideia de educação para a competitividade na política educacional 
brasileira recente, essa visa ampliar as oportunidades educacionais 
na busca de diminuir as desigualdades. Para Sobral (2000), no período 
da redemocratização, a cidadania política foi muito reforçada, porém 
atualmente verifica-se que essa não foi suficiente para consolidar 
uma maior participação na sociedade, ou seja, uma maior cidadania 
social. A educação é importante para o país enquanto condição de 
competitividade, no sentido de permitir o desenvolvimento produtivo, 
baseado no conhecimento. Mas também, ela é considerada relevante 
na diminuição da desigualdade social. 

Corroborando com esta visão, Sobral (2000) afirma que o de-
senvolvimento é obtido através de uma maior competitividade dos 
indivíduos, das empresas e do país no mercado internacional, bem 
como através de uma maior participação social dos cidadãos. No 
início do século XXI, fica nítida a ideia de educação para competiti-
vidade, associada ao desenvolvimento científico e tecnológico, sendo 
que a educação para a cidadania passa a ser consenso na agenda dos 
debates e formulações de políticas educacionais em âmbito interna-
cional (SOBRAL, 2000). Uma nomenclatura surge ocupando os estudos 
acadêmicos, tornando-se estratégico para as empresas e os governos, 
a inovação. No cenário competitivo não basta desenvolver ciência e 
novas tecnologias, é preciso que essas sejam aceitas pelo mercado. 
Mello (1998, p. 43) apud Sobral (2000), confirma esta tendência: 

A educação passa a ocupar, com as políticas de ciên-
cia e tecnologia, lugar central e articulado na ponta 
das macropolíticas do estado, como fator importan-
te para a qualificação dos recursos humanos requeri-
dos pelo novo padrão de desenvolvimento, no qual a 
produtividade e a qualidade dos bens e produtos são 
decisivos para a competitividade internacional. Ain-
da que por si só a educação não assegure a justiça 
social, nem a erradicação da violência, o respeito ao 
meio ambiente, fim das discriminações sociais e ou-
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tros objetivos humanistas que hoje se colocam para 
as sociedades, ela é, sem dúvida, parte indisponível 
do esforço para tornar as sociedades mais igualitá-
rias, solidárias e integradas (MELLO,1998, p.43 apud 
SOBRAL, 2000). 

Se a inovação se torna a nova ordem na sociedade, na corrida da 
competitividade, como fica então a política de ensino superior? Uma 
sociedade competitiva depende de inovações e para inovar é necessá-
ria uma sociedade competente tecnicamente e humanamente. Nessa 
nova era do conhecimento, a política de ensino superior é fortalecida 
na busca de suprir as demandas provenientes do mercado. De acordo 
com Sobral as políticas para o ensino superior têm se orientado por 
alguns temas: a sua diversificação, a redefinição da sua autonomia 
e a avaliação de seu desempenho. A proposta de diversificação do 
ensino superior está baseada no questionamento do modelo único 
de universidade implantado em 1968. A partir de então, esse ensino 
seria oferecido por universidades públicas e gratuitas que deveriam 
associar ensino e pesquisa. A política atual propõe a saída do modelo 
único, possibilitando que a universidade ofereça formação científica, 
associando ensino e pesquisa, mas que, também, instituições de ensino 
superior possam oferecer formação profissional, tecnológica e forma-
ção de docentes. Porém, essa saída só teria condições de se efetivar com 
a autonomia universitária. A definição da autonomia se enquadra na 
intenção de diminuir os controles burocráticos e normativos, garan-
tir a liberdade de organização dos serviços e da execução de tarefas, 
estabelecendo um controle baseado na avaliação do desempenho. 
Essa avaliação se aplica ao setor público, influindo na distribuição de 
recursos, e ao setor privado, implicando o processo de credenciamento 
e recredenciamento de recursos (SOBRAL, 2000).

Na agenda de discussão sobre o ensino superior circundam ques-
tões que a universidade com outras instituições como as empresas, 
o governo e as organizações não-governamentais, estaria tendendo, 
nas suas atividades de pesquisa, a desenvolver um novo modo de 
produção do conhecimento dentro da concepção de educação para 
a competitividade. Seria a relação tão estudada nos dias atuais a “in-
teração universidade-empresa”. Seria a universidade voltada para a 
economia do saber, onde é possível vincular a produção, geração e 
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disseminação do conhecimento às necessidades do mercado. Por outro 
lado, para Gibbons (1994) apud Sobral (2000), a massificação do ensino 
superior também viabiliza a emergência do novo modo de produção 
de conhecimento, pois o número de pessoas com competência em 
pesquisa cresce para ser absorvido apenas nas universidades. Com 
os novos parâmetros para o ensino superior, modificado pelos novos 
rumos do conhecimento, surge o trabalho e a pesquisa em rede. Com 
o avanço das tecnologias de informação e comunicação aumenta a in-
teração entre os diferentes tipos de organizações e diferentes países. A 
importância do papel da universidade na pesquisa em rede é de suma 
importância, por ser ela o canal principal para a permanência da rede. 
Muitos são os estudos realizados em parceria entre a universidade, 
a empresa e o governo no Brasil, ainda, não sendo suficientes para 
responder todas as questões levantadas, tornando-se importante um 
estudo detalhado e aprofundado dos investimentos e contribuições 
de cada um desses órgãos no processo de produção do conhecimento 
científico ou tecnológico e avaliar se os esforços, formado a partir 
desse tripé, estão de fato retornando para a sociedade. Para um bom 
acompanhamento é importante considerar o processo de produção do 
conhecimento, as decisões negociadas dos pesquisadores e de outros 
atores não científicos, mas que também participam do processo mui-
tas vezes com interesses nos resultados das pesquisas. É importante 
sinalizar que a produção do conhecimento se faz a partir de vários 
atores sociais e de várias instituições relacionadas entre si.

Portanto, buscando minimizar a distância entre os atores governa-
mentais do ensino superior, tecnologia e inovação, o governo mineiro 
opta por integrar a Subsecretaria de Ensino Superior à Secretaria 
Estado de Ciência e Tecnologia. Com a integração, essa passa a se cha-
mar Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O objetivo 
é estreitar a relação entre as três grandes áreas responsáveis pelo 
fortalecimento e desenvolvimento econômico do Estado. No próximo 
tópico serão descritos as políticas e objetivos estratégicos do Plano 
diretor 2007-2011, alinhado as diretrizes descritas no PMDI, Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do governo de Minas.
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Ensino superior em Minas Gerais: políticas,  
diretrizes e objetivos estratégicos

A SECTES responde pelo planejamento, coordenação, execução, 
controle e avaliação das ações setoriais de fomento e desenvolvimento 
da pesquisa, inovação e ensino superior. Articula e medeia a aplicação 
do conhecimento a produtos, processos e serviços respaldados pelo 
Decreto 44.886 de 4/9/2008. Em 2003 o governo de Minas encomendou 
um estudo de cenários, que compôs o documento PMDI, cuja extensão 
temporal era de 17 anos. Esse estudo, que basicamente possui como 
questões centrais o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH), vislumbrou quatro possíveis canários tendo 
como eixos básicos o desenvolvimento (ou não) sustentado da econo-
mia nacional e ambiente econômico, político e institucional mineiro 
eficiente (ou não) e competitivo (ou fragilizado) (SECTES, 2006). Em 
2006, esse conjunto de cenários foi submetido a uma revisão propor-
cionando o estabelecimento de políticas, de estratégias, de projetos e 
de metas para o Estado de Minas Gerais permitindo maiores níveis de 
confiabilidade. O documento sinaliza o estrangulamento na seguinte 
condicionante de futuro: baixa articulação entre o setor produtivo e 
instituições de pesquisa, com produção tecnológica de sofisticação 
reduzida. 

O documento ainda traz a seguinte afirmação: o Estado possui 
características que fazem com que seu potencial inovador não seja 
devidamente aproveitado. Por outro lado, apesar de não haver uma 
articulação clara entre o setor produtivo e as instituições de pesquisa, 
existe coerência no direcionamento tomado. Aponta baixo nível edu-
cacional da população de Minas Gerais, com padrões insuficientes de 
infraestrutura e qualidade do sistema de formação de capital humano 
(PMDI, 2007). Mais, especificamente, no que diz respeito ao ensino 
superior, o estudo afirma que ensino superior demanda articulação 
com o setor produtivo, além da necessidade de expansão do acesso a 
ele. Apesar de contar com uma boa rede de universidades e faculdades 
no Estado, apenas 12,2% da população mineira com idade de 18 a 24 
anos está matriculada no ensino superior, o que sinaliza que o acesso 
ao 3o grau ainda é insuficiente. Este indicador tem influência direta 
na qualidade da mão de obra local e na competitividade sistêmica da 
economia (PLANO DIRETOR, 2007). 
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Na busca de minimizar os problemas sinalizados no campo da 
inovação e formação de mão de obra, a SECTES iniciou seus esforços 
na busca de responder as seguintes questões de maneira simultânea: 
1) qual o impacto do desempenho do estado na competitividade e a 
capacidade de inovação das empresas e dos arranjos produtivos mi-
neiros, da formação de mão de obra alinhada à demanda do sistema 
produtivo? 2) Qual o impacto do maior ou do menor nível de parcerias 
na competitividade e a capacidade de inovação das empresas e dos 
arranjos produtivos mineiros, da formação de mão de obra alinhada 
à demanda do sistema produtivo? 

Por parte do ensino superior, as questões respondidas foram: 1) 
quais as implicações do desempenho da Subsecretaria de Ensino Supe-
rior para a qualidade e acessibilidade ao ensino superior? 2) Quais as 
implicações do desempenho do Sistema Estadual de Ensino Superior 
para a qualidade e acessibilidade ao ensino superior? A SECTES, a 
partir das diretrizes do PMDI, realizou um exercício de alinhamento 
estratégico, que resultou no documento mencionado acima “Plano 
Diretor”. Para a consolidação desse documento levou-se em conside-
ração os objetivos estratégicos das Áreas de Resultados diretamente 
relacionadas à Secretaria e os componentes do Acordo de Resultados: 
Estruturadores, Agenda Setorial do Choque de Gestão e o esforço de 
Racionalização de Custos. O documento foi validado com parceiros 
dos setores público e privado. 

Na busca de formulações de políticas com horizonte para 2013, a 
SECTES incorporou as metodologias de cenário e prospecção, de forma 
que essas apontassem caminhos para o futuro.  Para isto, utilizaram-se 
os modelos mentais de seus gestores e demais partes interessadas na 
formulação de políticas. Tornou-se necessário a separação dos gru-
pos de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ensino Superior (CTIES) 
por motivo apena didático, a separação permitiu que se estreitasse o 
foco, as percepções e os resultados fluíssem com maior intensidade e 
conteúdo. A dinâmica foi realizada em cinco sessões. Finalizadas as 
sessões, os resultados foram validados em apresentações nas quais 
foram colhidos insights de técnicos das instituições vinculadas e pro-
cedidas as devidas alterações. Buscou-se construir coletivamente as 
políticas que sustentarão a gestão da SECTES até 2013, seguindo passo 
a passo o seguinte fluxo: 1) seleção de variáveis/fatores-chave; 2) prio-
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rização de variáveis/fatores-chave; 3) estrutural causal; 4) cenários 
alternativos; 5) políticas; 6) mapa estratégico. É importante destacar, 
que se levou em consideração na construção dos cenários, bem como 
na formulação das políticas, o estudo dos cenários e das respectivas 
políticas do Governo de Minas incorporando-se a eles as respectivas 
especificidades de CTIES (PLANO DIRETOR, 2007). Os cenários gerados 
pelos grupos de CTI e ES partiram da premissa de que numa relação de 
causa e efeito existe uma lógica em que a ocorrência de determinado 
evento requer a necessidades de ocorrência de outro. Assim, foram 
identificados os direcionadores que, com baixo grau de dependência 
e elevada intensidade de direcionamento, iniciam a relação causal e 
determinam o comportamento das demais variáveis a eles associados. 
Estão assim configurados: o eixo vertical contém um direcionador que 
se alterna de acordo com a direção da seta e o eixo horizontal é repre-
sentado por outro direcionador que se comporta da mesma maneira 
que o anterior, como demonstrado na figura 01.

Figura 1: Os Cenários de CTI e Ensino Superior

Fonte: Plano Diretor, 2007.

Os quadrantes numerados constituem os cenários alternativos 
construídos pelas equipes da SECTES. Para cada um desses cenários, 
os direcionadores se comportam de formas diferentes, assim como as 
inferências relativas às variáveis. A construção de cenários considera a 
análise dos processos de produção, a difusão e usos de CTI, bem como 
a influência simultânea de fatores organizacionais, institucionais 
e econômicos. Nesse sentido, as organizações não inovam isolada-
mente, mas na maioria das vezes o fazem no contexto de um sistema 
de redes de relações, diretas ou indiretas, com outras organizações, 
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infraestrutura de pesquisa pública e privada, instituições de ensino e 
pesquisa, sistemas normativos e outros políticos e institucionais. Esse 
fato é percebido na última edição da Pesquisa Industrial de Inovação 
Tecnológica (PINTEC), quando houve o crescimento de 1,0 mil empresas 
industriais (2001-2003) para 2,2 mil empresas (2003-2005) com práticas 
cooperativas para inovar em produtos ou processos (PLANO DIRETOR, 
2007). Da mesma forma, a construção de um cenário para o ensino 
superior no Estado, ancorado em políticas governamentais, leva em 
conta, necessariamente, a existência de todo o Sistema Estadual de 
Ensino Superior, motivo pelo qual ele foi tomado como um dos eixos 
que constituem este trabalho. 

Porém, com o objetivo de ampliar a proposta dos cenários e de-
senvolver um estudo em conjunto com todas as Instituições de Ensino 
Superior (IES) sediadas em Minas Gerais em prol da consolidação 
de um estudo que ouvisse todas as vozes, incluíram-se todas as IES, 
independentemente de serem públicas ou privadas ou de integrarem 
o Sistema Estadual ou Federal. Foram os seguintes cenários consi-
derados no desenvolvimento dos trabalhos: a) Ciência, Tecnologia e 
Inovação - Cenário 1: Alto desempenho do Estado e as parcerias es-
tratégicas (demais fatores) evoluem com eficiência. Cenário 2: Baixo 
desempenho do Estado e as parcerias estratégicas (demais fatores) 
evoluem com eficiência. Cenário 3: Baixo desempenho do Estado e as 
parcerias estratégicas (demais fatores) não evoluem com eficiência. 
Cenário 4: Alto desempenho do Estado e as parcerias estratégicas (de-
mais fatores) evoluem com ineficiência. b) Ensino Superior - Cenário 
1: Subsecretaria se consolida e o Sistema Estadual se fortalece. Cenário 
2: Subsecretaria não se consolida e o Sistema Estadual se fortalece. 
Cenário 3: Subsecretaria não se consolida e o Sistema Estadual não se 
fortalece. Cenário 4: Subsecretaria se consolida e o Sistema Estadual 
não se fortalece (Plano Diretor, 2007).

As respostas aos objetivos, aqui denominadas “Políticas”, foram 
organizadas em Mapas Estratégicos das Políticas de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Ensino Superior com uma validade projetada para 
2013. A metodologia adotada para organizar as políticas pressupõe 
quatro perspectivas: o aprendizado, que contribui para aquelas re-
lacionadas aos processos, que, por sua vez, são aquelas relacionadas 
à perspectiva dos parceiros, que de forma sistêmica e balanceada 

68 



culminarão nos resultados para Minas Gerais. Na perspectiva apren-
dizado organizam-se as políticas essenciais ao crescimento e elevação 
do conhecimento organizacional dos atores internos da instituição, de 
maneira a se tornarem capazes de apoiar e promover com eficácia as 
demais políticas e, dessa forma, cumprir os objetivos estratégicos do 
Estado. Nos processos situam-se as ações das políticas a serem promo-
vidas para os processos organizacionais que fundamentam as bases 
e a excelência em CTI e Ensino Superior. Elas oferecem valor capaz 
de atrair, reter, estimular a efetiva aproximação entre os parceiros e, 
dessa forma, satisfazem as necessidades de todas as partes interes-
sadas. Um ambiente de alto protagonismo, expressividade em CTI e 
Ensino Superior se constroem com parcerias, portanto essa perspectiva 
apresenta políticas que, compartilhadas e desenvolvidas em conjunto 
com as respectivas partes interessadas, contribuirão para Minas Gerais 
edificar um ambiente de estímulo à CTI e Ensino Superior em todas as 
suas dimensões. A perspectiva resultados para Minas Gerais abarca os 
grandes e importantes macrorresultados que se espera obter quando 
as iniciativas e ações das políticas sob o arcabouço do conjunto das 
perspectivas adotadas são implementadas com eficácia. Assim, para 
uma melhor compreensão será abordado apenas o mapa estratégico 
do ensino superior as perspectivas são estruturadas a partir de 21 
diretrizes que completam esta estrutura. 

Mapa Estratégico do Ensino Superior de Minas Gerais: 
uma breve síntese

Nos diversos modelos de gestão adotados atualmente, para quais-
quer formas e arranjos institucionais ou organizacionais, surge como 
fundamental aos seus êxitos e desempenho ágil e eficaz o capital 
humano. A esse capital associa-se, invariavelmente, uma formação 
sólida, um aprendizado continuado, uma prática cultural de apreen-
der e mudar criativamente, sejam agentes individuais ou equipes. 
Quatro diretrizes básicas de política estratégica alinham-se no trato e 
condução das atividades em torno do capital humano e da perspectiva 
aprendizado: informar, capacitar, qualificar e valorizar. 

A diretriz informar é fundamental para uma boa gestão, porque 
além de fomentar um ambiente de trabalho organizacional adequado, 
promove ações de cooperação e motiva o trabalho coletivo. Otimizar 
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o fluxo de informação implica a contínua melhoria de processos e da 
competência individual e coletiva, desdobrando-se no aperfeiçoamento 
geral do desempenho da organização. Para haver políticas públicas em 
permanente aperfeiçoamento, o banco de dados deverá ser permanen-
temente atualizado e disponível ao Governo, à SECTES, ao Conselho 
Estadual de Educação (CEE), às IES e à sociedade em geral. A diretriz 
capacitar os servidores está alinhada ao Modelo de Excelência da 
Gestão: os modelos de planejamentos estratégicos se esgotam quando 
não estão revestidos por um modelo de gestão claro e definido, cujo 
entendimento de seus fluxos de informações, procedimentos e rotinas 
de trabalho sejam acessíveis e compreendidos por qualquer integrante 
da organização. Um modelo no qual as responsabilidades, a autoridade 
conferida, as funções a serem exercidas, as atribuições, as avaliações, 
os ajustes e as correções de rumo, bem como os demais elementos 
que o compõem, sejam praticados por todos. Essa prática decorre da 
disciplina em exercitar o modelo de gestão e do esforço contínuo de 
capacitar, mediante treinamento nos locais de trabalho e em outras 
modalidades educativas e de capacitação, sempre alinhadas às finali-
dades do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ensino Superior 
às demandas, necessidades e exigências dos parceiros e dos clientes. 

A diretriz qualificação aborda a valorização das pessoas pela 
capacidade de trabalho, o mérito e o reconhecimento. Os êxitos e 
a produtividade do trabalho do capital humano nas organizações 
encontram sua eficácia se identificados e reconhecidos por critérios 
adequados de mérito e avaliações periódicas por meio dos quais se 
possam destacar o reconhecimento valorativo social.  Por último, a 
diretriz de ampliação do corpo técnico da subsecretaria. Essa diretriz 
é importante para o bom desenvolvimento das atividades e no aten-
dimento das necessidades provenientes da sociedade. 

As políticas relacionadas à perspectiva dos processos estão focadas 
na competitividade. Os processos organizacionais operados por um 
sistema definem a dinâmica produtiva e a eloquência com que as ins-
tituições que o integram se apresentam a sociedade e aos seus clientes. 
A eficácia de seus respectivos funcionamentos define, na dimensão 
econômica, a qualidade de seus resultados, sua produtividade e sua 
competitividade. As dimensões política e social, a relevância e uma 
organização ou sistema mais reconhecidos socialmente e sua posição 
na hierarquia das prioridades de governo, dos mantenedores e no 
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acesso aos recursos e benefícios disponíveis dependem extensiva-
mente dos aspectos acima qualificados. É, portanto, decisivo para sua 
sustentabilidade responder positivamente a esses aspectos. Quanto às 
políticas relacionadas à perspectiva parceiros a razão primária, foco 
central motivador e mobilizador da definição de políticas e prioridades 
para o Ensino Superior são os usuários e beneficiários individuais, 
coletivos ou institucionais, públicos ou privados. As relações sociais 
e econômicas nessa área organizam-se fundamentalmente sob o 
contorno desses agentes sociais com um duplo papel. Primeiro como 
parceiro na definição, na execução, nas transações comerciais e eco-
nômicas, dentre outros papéis. Segundo, como cliente, beneficiário e 
usuário dos resultados produzidos nessa área da atividade humana. 
Em quaisquer dos papéis concentra-se toda atenção das diretrizes e 
políticas, uma vez que respondem pela potencialização do desenvol-
vimento, da maximização dos retornos, da execução e da competição 
interna e externa. Simultaneamente, constituem as fontes de mani-
festação das necessidades e das demandas ou depositários daquelas 
não explicitadas. Encarnam as figuras da dinâmica social e econômica, 
sendo, portanto, os produtores, os intermediadores, os mediadores e 
os consumidores que constituem parte da trama geral da sociedade. 

A diretriz, “fomentar programas de educação a distância em articu-
lação com a capacidade instalada nos Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVT)”, visa promover e oferecer educação a distância. Cabe sinalizar 
que a educação a distância vem crescendo rapidamente em todo o 
mundo, a Tabela 1 informa sobre a disponibilidade desse formato de 
ensino em Minas Gerais. Na avaliação realizada no PMDI identificou-se 
o baixo nível educacional da população de Minas Gerais, com padrões 
insuficientes de infraestrutura e qualidade do sistema de formação 
de capital humano (PMDI, 2007). No estudo fica clara, a necessidade 
do ensino superior na articulação com o setor produtivo, além da ne-
cessidade de expansão do acesso. Para alcançar a meta de acesso ao 
ensino superior proposta pelo governo federal e a meta descrita no 
PMDI, que visam alcançar um percentual de 30% da população com 
acesso ao ensino superior, é necessário traçar ações que busquem 
alternativas para a inclusão social. Nesse sentido, a Subsecretaria de 
Ensino Superior destaca como uma de suas ações para a expansão do 
ensino superior de Minas Gerais o fomento a programas de educação 
a distância. O Estado de Minas Gerais detém vantagem competitiva 
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para a implantação desses programas, uma vez que possui extensa rede 
de ensino superior com contribuição na pesquisa científica, além de 
uma rede de Centros Vocacionais de Tecnologia com polos de video-
conferências para educação a distância e programas de treinamento.

Já a diretriz, “estabelecer canais efetivos de comunicação com as 
IES” visa promover maior interface entre os órgãos e entidades esta-
duais demandantes e as instituições, públicas e privadas de ensino 
superior, bem como os órgãos financiadores da pesquisa científica 
no Estado, no País e possíveis acordos internacionais. Torna-se ne-
cessário, para o permanente aperfeiçoamento das políticas de ensino 
e para tornar o Estado referência em educação superior, consolidar 
mecanismos de maior articulação entre as IES. Desse modo, criam-se 
oportunidades de discutir expansão de oferta, padrões de qualidade, 
modo de colaboração com setores produtivos e ferramentas de moni-
toramento e avaliação do ensino. Entre as ações possíveis, destaca-se 
a criação do banco de dados do ensino superior, que busca a melhoria 
e o desempenho institucional da Subsecretaria de Ensino Superior, 
modificando o padrão de interação com os setores voltados ao ensino 
superior e à produção científica. 

Tabela 1. Cursos das IES credenciadas para a oferta de cursos  
a distância no Estado

Cursos Tecnólogo
Extensão/ 

capacitação
Atualização

Pós-graduação
 Lato sensu

Graduação/ 
Licenciatura

Federal 0 5 0 56 9

Estadual 0 1 0 0 0

Municipal 0 0 0 0 0

Privada 5 0 3 34 31

Total 5 6 3 90 40

Fonte: MEC 2007

A otimização na busca e na articulação de fontes de financiamento, 
bem como a melhoria no nível de informação e de interação entre os 
diversos agentes envolvidos, certamente concorrerá para aumentar 
o volume da produção científica e tecnológica do Estado e dar maior 
visibilidade ao conjunto das IES e pesquisa do Estado de Minas Gerais. A 
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disponibilização das informações das pesquisas realizadas contribuirá 
para seu aproveitamento pelos formuladores de políticas públicas e 
pelo setor produtivo, bem como para a manutenção do perfil do ensino 
superior atualizado das instituições e das macrorregiões do Estado. 
Concomitantemente, o conjunto de informações servirá de parâmetro 
para o balizamento de políticas governamentais e para a elaboração 
de projetos de expansão e de melhoria da atuação das IES do Estado. 

No que se trata a diretriz ações para expansão e melhoria da quali-
dade do ensino superior, esta se fundamenta de acordo com dados do 
INEP de 2006 e da CAPES de 2007, Minas Gerais dispõe de aproximada-
mente 338 IES, públicas e privadas. Nelas estão matriculados 466.910 
alunos em cursos presenciais, estando em atividade docente 33.939 
professores e trabalham 31.175 funcionários, dados que demonstram 
a importância social do projeto para atender a essa numerosa comu-
nidade. A pesquisa científica, entretanto, concentra-se em cerca de 30 
instituições, na maioria pública, com especial destaque para a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa. 
Infere-se que exista um grande potencial de expansão da produção 
científica e tecnológica nas instituições do Estado devido ao avanço na 
excelência dos cursos e a elevação numérica da pós-graduação strictu 
sensu no Estado, veja mais informações na Tabela 02.

Tabela 02: Cursos recomendados pela CAPES

Fonte: CAPES, 2007.

A próxima diretriz trata-se das parcerias entre as IES e o setor 
produtivo. O crescimento da competitividade global, o aumento da 
demanda por inovações em produtos e processos e a demanda por 
mais recursos para financiamento da pesquisa nas universidades são 
alguns dos principais fatores determinantes para o desenvolvimento 
de parcerias entre as IES e o setor produtivo. Percebe-se que a necessi-
dade de incremento das relações entre a academia e o setor produtivo 
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está alinhada ao objetivo de buscar sempre a melhoria da qualidade 
no ensino superior. A demanda por programas de P&D e de inovação 
tecnológica por parte das empresas encontra nas universidades, em 
contrapartida, uma grande concentração de mão de obra qualificada. 
Portanto, reitera-se que os esforços empreendidos para elevar o nível 
de qualidade da educação no Estado estão também relacionados aos 
investimentos privados em pesquisa científica e tecnológica. A efeti-
vação dessas parcerias tem impacto positivo diante da oportunidade 
da aplicação do conhecimento na sociedade, gerado na universidade 
e da obtenção de recursos para melhorar a infraestrutura dos labora-
tórios e do engajamento dos estudantes em projetos de pesquisa. Para 
as empresas, o acesso a conhecimento especializado e os próprios re-
sultados das pesquisas podem gerar resultados interessantes, além da 
identificação, formação e atração de talentos. Os centros de pesquisa 
formados por meio de parceria assumem crescente importância como 
produtores de patentes, protótipos e licenças. 

Outra diretriz é a de “apoiar e incentivar a obtenção dos níveis 6 e 
7 (conceitos) na CAPES, pelos mestrados e doutorados das IES sediadas 
no Estado.” Levando em conta os índices de crescimento do ensino su-
perior no Estado de Minas Gerais nos últimos dez anos, considerando 
que a constituição de centros de excelência é uma das prioridades do 
Plano Diretor da SECTES e que um dos resultados esperados da área 
de Inovação, Tecnologia e Qualidade do PMDI é que se atinja a meta 
de 18 cursos de pós-graduação com nota 7 na CAPES. Quanto à diretriz 
“construir canais de cooperação entre as IES no Estado, na formação 
de docentes e na expansão de oferta com qualidade”, essa é uma 
proposta que envolve áreas estratégicas do Estado, a fim de incentivar o 
aprimoramento da qualidade do Sistema Estadual de Ensino Superior. 
Como também, estimular a efetivação de parcerias interinstitucionais 
entre as IES no Estado. A criação de parcerias colaborativas entre as 
IES públicas e privadas visa à troca de conhecimentos e experiências 
nas áreas de excelência das instituições. 

A diretriz “aumento de recursos do Estado destinados ao ensino 
superior” é outra ação importante para o desenvolvimento educacio-
nal. Atingir um patamar satisfatório de qualidade no ensino superior 
no Estado requer ações voltadas para o aumento do repasse de recur-
sos governamentais para o setor. Paralelo às diretrizes anteriores, a 
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diretriz “recursos para apoiar o Sistema Estadual de Ensino Superior 
e desenvolver projetos estratégicos com as demais IES” visa buscar a 
melhoria da qualidade no ensino superior, destaca-se como ação de 
relevância a captação, sob várias formas, de financiamento a proje-
tos estratégicos das IES integrantes do Sistema Estadual. O Sistema 
Estadual de Educação Superior compreende atualmente: cinco ins-
tituições criadas e mantidas pelo Estado, sendo duas universidades 
estaduais (UEMG e UNIMONTES) e três instituições estaduais que 
também oferecem ensino superior (a UTRAMIG, Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro - FJP e a Fundação Helena Antipoff); trinta e 
quatro instituições fundacionais que, por força da Constituição Esta-
dual, também, integram o sistema. As IES ligadas a essas instituições 
fundacionais são catalogadas pelo MEC como privadas e financiadas 
basicamente por mensalidades pagas pelos alunos. São seis universi-
dades, sete centros universitários e várias faculdades integradas ou 
isoladas, escolas e institutos (mais de oitenta no início de 2006) que 
oferecem um ou mais cursos. 

Por último, a diretriz “metas com as IES: autonomia e alinhamen-
to com os objetivos do Estado e as realidades de cada região, busca a 
melhoria da qualidade no ensino superior, permeando também o aper-
feiçoamento das pequenas instituições de ensino que são orientadas 
por vocações regionais. Os dados demonstram a situação do Estado de 
Minas Gerais como referência em educação superior.” Minas Gerais 
que desfruta de uma situação peculiar no contexto nacional. Além de 
ser o Estado cujo sistema estadual conta com o maior número de IES, 
sedia o maior número de universidades federais (11), além de centros 
federais de educação tecnológica (6) e escolas agrotécnicas federais 
(7). Segundo os dados do INEP, em 2007, Minas Gerais contou com 338 
IES. No que se refere especificamente ao Sistema Estadual de Educa-
ção, ela congrega, hoje, aproximadamente, 85 instituições de ensino, 
dentre as quais 8 são universidades e 7 são centros universitários. A 
diretriz, buscar “sempre a melhoria da qualidade no ensino superior, 
orientado por padrões nacionais”, visa alavancar a posição do estado 
em âmbito de Brasil. As políticas e diretrizes para o sistema do ensino 
superior do estado de Minas Gerais é o primeiro passo em busca do 
alinhamento com o Plano Estratégico do Governo. Cabe frisar que esse 
trabalho deve ser atualizado com frequência anual e forma a corrigir 
os gargalos e dimensionar os pontos fortes da política. 
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Considerações finais

A proposta inicial de consolidar em um documento as políticas 
para o ensino superior permitiu visualizar o fim da educação em Mi-
nas e qual a relação com o Sistema de Inovação do Estado. Percebe-se 
com clareza que a estrutura política está voltada para a produção e 
desenvolvimento. Mas, a relação universidade-empresa ainda é in-
cipiente, muito esforço por parte da comunidade e governo deve ser 
despendido, na busca da soberania tecnológica, social e educacional. 
Há uma linha fronteiriça que corta o centro do Estado de Minas Ge-
rais, estabelecendo região desenvolvida e subdesenvolvida, no que diz 
respeito a questões social, econômica, saúde e educação. Apesar dos 
esforços, estes não têm minimizado a desigualdade. Mas cabe sinali-
zar, que atender a esta demanda não é apenas aumentar o número 
de pessoas com acesso aos bancos de escola, e sim oferecer educação 
que permita o indivíduo perceber o mundo com outro olhar, compor-
tando-se diante dos desafios de forma adulta e responsável. É visível 
o baixo nível educacional da população de Minas Gerais, com padrões 
insuficientes de infraestrutura e qualidade do sistema de formação de 
capital humano. Mais especificamente no que diz respeito ao ensino 
superior, esta demanda articulação com o setor produtivo, além da 
necessidade de expansão do acesso a ele. 

A rede de universidades e faculdades do Estado é insuficiente para 
atender as necessidades da sociedade e das organizações. Cabe ao 
governo traçar ações mais direcionadas na busca de suprir esta defi-
ciência. Uma solução que está sendo implantada, mas sem avaliação de 
retorno, é a adoção da educação a distância. A Subsecretaria de Ensino 
Superior vem despendo esforços neste sentido. Mas para colher resul-
tados é preciso de ajuste programa e muita dedicação dos governantes 
e gestões posteriores.  É indispensável que a Subsecretaria de Ensino 
Superior promova e incentive maior articulação entre as empresas, o 
setor produtivo, a sociedade em geral e as IES, para que se construam 
oportunidades de cooperação nessa relação. Sem a parceria destes 
atores o fraco é certeiro. Esta colocação é percebida no baixo índice 
de inovação do Estado, característica que faz com que seu potencial 
inovador não seja devidamente explorado e aproveitado. Mas mesmo 
com toda essa problemática parece que o governo está buscando ser 
coeso e coerência no direcionamento tomado. 
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Outro ponto observado, os setores responsáveis pela maior parte 
do desenvolvimento tecnológico são aqueles considerados de “baixa 
tecnologia”, que não permite o estado competir em âmbito nacional. 
Observa-se que os setores produtivos, sofisticação tecnológica, com 
raras exceções, como a biotecnologia, os maiores avanços se dão em 
cadeias tradicionais e de valor agregado reduzido. É possível afirmar 
que por requerer um ambiente ágil e pessoas pensantes este setor 
tem se posicionado de forma mais dinâmica e com grau de inovação 
positivo. Por fim, é claro que se há investimento em educação de qua-
lidade é provável que se tenha inovação tecnológica. Pode-se afirmar 
que estes dois pontos caminhando juntos, tornam-se ferramentas 
indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social de qualquer 
Estado ou Nação. Os desafios são grandes, mas não maiores que o poder 
de mobilização de uma nação pública privada. Acredito que quando 
houver uma comunicação que elimine as vaidades dos dois lados pro-
mover-se-á transformações da realidade e escrever-se-á novas páginas 
na história. É preciso se amparar no equilíbrio, respeito à diversidade, 
culto aos valores e às práticas republicanas e democráticas – valores 
fundamentais para uma sociedade sadia.
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A articulação entre teoria e pesquisa: 
relato de uma experiência do  

curso de Ciências Sociais

Moisés Lopes 
Flávio Tarnovski

Neste texto pretendemos analisar uma experiência de ensino de 
dois professores do Departamento de Antropologia, em disciplinas mi-
nistradas no segundo semestre de 2011 para estudantes dos semestres 
finais do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Para integralização da grade curricular, os estudantes do curso 
precisam cursar quatro disciplinas eletivas e três disciplinas optativas, 
de livre escolha. As primeiras se diferenciam por seu caráter formador 
em temas centrais das áreas que compõem o eixo central do curso, a 
saber, Antropologia, Ciência Política e Sociologia. As disciplinas opta-
tivas, por sua vez, possuem um caráter mais flexível, incorporando 
temáticas específicas e contemporâneas de pesquisa, que muitas vezes 
refletem campos de especialidade de professores dos departamentos 
que compõem o curso.

Dentre as disciplinas ofertadas pelos professores Moisés Lopes e 
Flávio Tarnovski, no segundo semestre de 2011, destacamos a de Tó-
picos Especiais em Teoria e Pesquisa em Antropologia e a de Tópicos 
Especiais em Gênero, Família e Idade, respectivamente. Apesar da 
escolha das disciplinas não ter sido motivada por um projeto de traba-
lho conjunto dos professores com estudantes das fases finais do curso, 
identificamos ao longo do semestre os benefícios evidentes de uma 
articulação entre os programas das disciplinas. Antes de avaliarmos 
alguns aspectos significativos de nossa experiência, apresentaremos 
brevemente cada disciplina.
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Tópicos especiais em teoria e pesquisa  
em Antropologia

A disciplina foi ofertada no segundo semestre de 2011 e ministrada 
pelo Professor Doutor Moisés Lopes. Para a efetivação da matrícula no 
referido curso, os alunos haviam de ter cumprido as disciplinas: Intro-
dução a Antropologia, Teorias Antropológicas I e II e Organização Social 
e Parentesco, que são tomadas como pré-requisitos, de acordo com o 
Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Sociais. Desse modo, 
os alunos que cursam as disciplinas de Tópicos são sempre alunos 
que já definiram a área de concentração do curso, já tendo adquirido 
familiaridade com as discussões teóricas clássicas e alguns dos desdo-
bramentos destas na atualidade. No que tange a ementa da referida 
disciplina ela tem como questões fundamentais discutir as teorias e 
os métodos na disciplina antropológica, os métodos quantitativos e a 
abordagem qualitativa. Também possibilidades e limites das técnicas 
de trabalho de campo. Amostragem, análise estatística e informática 
na investigação antropológica.

Nesse sentido, tal disciplina tem como objetivo apresentar aos alu-
nos algumas das dimensões constitutivas das práticas de pesquisa em 
antropologia social, de modo a, entre outras coisas, capacitá-los para 
o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionadas com 
a preparação da monografia de conclusão de curso. Para tanto, foram 
abordados ao longo da disciplina alguns dos dilemas e das possibilida-
des constitutivos das diferentes fases de produção do conhecimento 
antropológico, da pesquisa bibliográfica à construção do texto. Tais 
questões foram subdivididas em quatro unidades de estudo e discussão 
que buscaram aglutinar temas e textos para o debate em sala de aula. 
Segue abaixo a descrição das unidades:

 Unidade I: Antropologia e Metodologia: Questões iniciais e 
trabalho de campo;

 Unidade II: Técnicas e contextos de pesquisa;

 Unidade III: O texto antropológico;

 Unidade IV: Ética e responsabilidade do antropologo.

Na Unidade I, o foco de discussão e debate era a realização do 
trabalho de campo antropológico especialmente no que tange as 
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principais “faculdades” utilizadas no momento de realização da 
etnografia, ressaltando como o olhar, o ouvir e o escrever são con-
dicionados pela disciplina e pelas teorias que selecionamos a priori 
antes de nossa ida a campo. Deparamo-nos também com o debate 
referente aos conceitos de amostragem e representações e como eles 
são construídos e disciplinados pelo olhar da disciplina. Discutimos 
também os distintos momentos que envolvem o processo de realiza-
ção de qualquer etnografia, nesse ponto recorremos ao clássico texto 
de Bronislaw Malinowski os “Argonautas do Pacífico Ocidental” que 
aponta a necessidade de aplicação sistemática e paciente de algumas 
regras de bom senso associadas a princípios científicos que podem ser 
agrupados em três unidades:

Possuir objetivos científicos construídos por meio do domínio 
teórico e metodológico da temática a ser analisada;

Assegurar boas condições de trabalho junto aos nativos. Nesse 
ponto discutimos o que significa efetivamente “estar em contato” com 
um grupo, seus valores, significados e sentidos atribuídos ao mundo;

Ter o conhecimento e o domínio de métodos de coleta, manipulação 
e registro das evidências a que o etnógrafo terá acesso.

Levando em consideração estes princípios a disciplina de Tópicos 
Especiais em Teoria e Pesquisa Antropológicas, tinha como fim discutir 
os diversos métodos de coleta, manipulação e registro das evidências, 
objeto de exposição e debate da unidade II. Nela discutimos temas, tais 
como, a observação participante, o método comparativo, o caderno 
de campo, a história de vida, as entrevistas, os arquivos, as imagens, a 
internet e o método quantitativo. Já na unidade III discutimos especifi-
camente a construção do texto antropológico e questões de autoridade 
etnográfica, tal como, propostas por James Clifford em seu texto “A 
experiência etnográfica” (1998). Finalizando a disciplina, na unidade IV 
foram debatidas questões de ética em pesquisas antropológicas, nesse 
momento surgiram assuntos como o uso do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, a negociação da identidade do antropologo em 
campo, a garantia do sigilo e da privacidade da identidade do nativo 
na etnografia, questões de devolução da obra para a população pes-
quisada, bem como a apresentação do Código de Ética formulado pela 
Associação Brasileira de Antropologia, entre outros temas.
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O curso foi desenvolvido por meio de metodologias que estimu-
lassem a reflexão crítica construída a partir do estudo da bibliogra-
fia básica indicada. A leitura dos artigos indicados no programa foi 
fundamental para o bom acompanhamento e andamento das aulas. 
Como recurso didático, o professor utilizou a exibição de filmes e 
documentários que enfocava temas discutidos em sala de aula. Foi 
utilizado o sistema de avaliação contínuo dos discentes matriculados 
na disciplina utilizando-se de três métodos associados:

 – Seminário Introdutório Individual: Cada aluno expôs os princi-
pais argumentos de dois textos do programa em sala de aula e 
na sequência levantaria duas questões para o debate. A inter-
venção oral tinha duração máxima de 15 minutos e devia ser 
acompanhada de uma versão escrita, entregue antecipadamente 
ao professor, contendo também as questões para debate;

 – Seminário individual sobre uma das técnicas/métodos de pes-
quisa: apresentação em sala de aula, com uma versão escrita 
entregue ao professor e participação nos debates dos outros 
seminários;

 – Trabalho dissertativo individual: Nesta avaliação os alunos 
elaboraram reflexões dissertativas sobre o tema de pesquisa 
escolhido para posterior desenvolvimento de sua monografia e 
qual(is) método(s) serão utilizado(s) justificando a eleição do(s) 
método(s), seus pontos positivos e negativos para a análise do 
objeto selecionado.

É importante ressaltar que estavam matriculados(as) oito alu-
nos(as) nesta disciplina e durante a realização do curso tivemos a 
participação de mais duas alunas ouvintes não matriculadas que 
frequentaram e contribuíram nos debates. As discussões realizadas 
em Tópicos Especiais em Teoria e Pesquisa em Antropologia tinham 
como objetivo auxiliar os discentes a uma melhor definição do ob-
jeto e dos métodos para o desenvolvimento de suas monografias de 
conclusão de curso. Assim, tivemos como pano de fundo o uso de 
exemplos trazidos das pesquisas que serão realizadas ou já estavam 
em desenvolvimento pelos alunos e um debate aprofundado partindo 
das discussões teóricas propostas.
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Tópicos especiais em família, gênero e idade

A disciplina, ministrada pelo Professor Doutor Flávio Tarnovski, 
também foi ofertada no segundo semestre de 2011 e exigia os mes-
mos pré-requisitos. Com dez estudantes regularmente matriculados, 
a disciplina foi elaborada com o intuito de fornecer uma introdução 
aos estudos de gênero, conforme o que é apresentado em sua ementa:

Campos conceituais e as possibilidades de pesquisa sobre a ins-
tituição familiar, as relações de gênero e a discriminação etária. A 
História, a Demografia e a Antropologia nos estudos sobre a família. 
A desnaturalização das diferenças sexuais e o caráter relacional das 
definições de gênero. Enquadramento do ciclo biológico e as categorias 
e os grupos de idade em diferentes sociedades.

Apesar da importância desta temática no âmbito das ciências 
sociais, os estudantes ainda estavam pouco familiarizados com as 
principais discussões teóricas deste campo de estudos. Considerando 
que a disciplina se dirigia a estudantes em fase de preparação da mo-
nografia, buscou-se oferecer um panorama das principais temáticas 
de pesquisa deste campo de reflexões. Neste sentido, através da pro-
blematização dos fundamentos naturais acionados em definições da 
família, das relações de gênero e da sexualidade, o programa abordou 
temas contemporâneos de pesquisa, tais como:

 – homossexualidades;

 – masculinidades;

 – família e conjugalidade;

 – juventude;

 – paternidade e maternidade.

O conteúdo programático foi dividido em dois momentos distintos. 
Na primeira unidade, baseada principalmente em aulas expositivas e 
recursos audiovisuais, foram discutidas as principais referências teó-
ricas relacionadas ao conceito de gênero, de família e de sexualidade. 
Os estudos clássicos no campo da antropologia foram enriquecidos 
com contribuições da história e da sociologia. A temática da idade, 
presente na ementa do curso, apareceu como um tema transversal das 
reflexões. Na segunda unidade, foram abordados temas específicos de 
pesquisa, através de seminários preparados e apresentados por equi-
pes de dois estudantes. Cada equipe escolheu o tema mais próximo de 
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seus interesses de pesquisa e tinha por meta apresentar as principais 
ideias dos textos de referência de forma original e criativa. Ao final 
das apresentações o professor guiava as discussões, retomando pon-
tos centrais dos textos e estimulando o debate. Cada equipe também 
apresentou um texto sintetizando os principais pontos destacados na 
apresentação oral. Ao final do semestre, os estudantes tiveram que 
entregar um trabalho de pesquisa, de aproximadamente 12 páginas, 
baseado em uma pesquisa de campo etnográfica e direcionado a uma 
das temáticas da disciplina. A avaliação dos estudantes levou em con-
sideração a apresentação do seminário, o texto síntese e o trabalho 
final, além da participação nas discussões.

O trabalho final teve um papel importante no desenvolvimento 
da disciplina, na medida em que permitiu aplicar os conceitos de-
senvolvidos ao longo do semestre a uma problemática de pesquisa 
específica. O tema de pesquisa escolhido por cada estudante foi 
previamente discutido em sala de aula, permitindo que colegas e 
professor pudessem auxiliar na definição do recorte, na elaboração 
da problemática, na definição do campo de pesquisa e na escolha do 
referencial bibliográfico mais pertinente. Os estudantes foram incen-
tivados a explorar os dados das pesquisas realizadas para a redação 
da monografia de conclusão do curso, problematizando-os desde a 
perspectiva dos estudos de gênero. Para aqueles ou aquelas em fase 
de elaboração do projeto de pesquisa, o trabalho final da disciplina 
poderia servir para a realização de um campo exploratório com o 
intuito de “testar” as questões da entrevista, por exemplo. No último 
dia de aula, cada estudante apresentou os principais resultados de sua 
pesquisa, destacando as dificuldades encontradas e a contribuição da 
disciplina na sua formação de pesquisador.

Convergências e contribuições

Ao longo do semestre identificamos alguns pontos de convergência 
e diálogo entre as propostas, que nos foram apontadas por estudantes 
matriculados nas duas disciplinas. Enquanto o foco da primeira di-
recionou-se, sobretudo para questões de método e elaboração de um 
projeto de pesquisa, a segunda direcionou seu programa para temáticas 
de pesquisa na área de gênero e o desenvolvimento de uma pesquisa 
exploratória. Considerando que boa parte dos/das estudantes estava 
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em fase de escolha de uma temática para a elaboração do trabalho de 
conclusão do curso, os programas das duas disciplinas permitiam uma 
leitura complementar e sinérgica.

Paralelamente, outro ponto de convergência não motivado con-
tribuiu para esta complementaridade entre os programas. Os profes-
sores das disciplinas desenvolvem pesquisas no âmbito dos estudos 
de gênero e fazem parte do mesmo Grupo de Pesquisa da UFMT, in-
titulado “Gênero, Sexualidade e Família”. Dessa forma, os exemplos 
e estudos de caso desenvolvidos em sala de aula tinham pontos de 
referência comuns, ampliando as possibilidades de abordagem tanto 
teórica quanto metodológica de problemáticas sociais similares. Esta 
complementaridade e sinergia das abordagens de cada professor se 
refletiu nas escolhas de temas de pesquisa realizadas por estudantes 
das disciplinas, criando uma demanda de orientação dos trabalhos 
de conclusão em áreas ainda pouco exploradas em monografias no 
âmbito do curso de ciências sociais.

É importante destacar também que uma contribuição essencial 
resultante do diálogo e da convergência entre os programas das dis-
ciplinas e da atuação dos docentes se refletiu também na qualidade 
dos trabalhos finais de vários dos discentes que cursavam ambas as 
disciplinas, pois estes puderam aplicar em suas análises as discussões 
e as referências bibliográficas de ambos os cursos e puderam perceber 
a necessária inter-relação entre os saberes discutidos em sala de aula 
por ambos os professores durante o semestre.

Outra contribuição a ser enfatizada e, que tal como as outras não 
foi debatida e planejada previamente entre os docentes, diz respeito 
à convergência entre os métodos de avaliação do conhecimento dos 
discentes nas disciplinas e o desenvolvimento de competências e ha-
bilidades básicas para a atuação do futuro profissional em Ciências 
Sociais, especialmente a habilidade de articular teoria e pesquisa. Em 
outras palavras, os métodos de avaliação empregados por ambos os 
docentes tinham como ênfase a necessidade de exposição no decorrer 
do semestre de temáticas de pesquisa adotadas pelos discentes, o realce 
na articulação e seleção de métodos e técnicas de pesquisa em uma 
das disciplinas e o destaque a campos conceituais e possibilidades te-
máticas de pesquisa em outra delas com o fim de efetuar o necessário 
desenvolvimento de competências que de acordo com as Diretrizes 

84 



Curriculares para os cursos de Bacharelado em Ciências Sociais é 
importante que os alunos desenvolvam ao final do curso, tais como 
a “autonomia intelectual, a capacidade analítica e habilidade de arti-
cular teoria, pesquisa e prática social” (Parecer nº 492/2001-CNE/CES).

Considerações

Ao final do semestre letivo, após termos ministrado conjuntamente 
as disciplinas de Tópicos Especiais em Família, Gênero e Idade e Tó-
picos Especiais em Teoria e Pesquisa em Antropologia, percebemos a 
importância de experiências articuladas de ensino entre os professores 
do curso. A possibilidade de trabalhar em sinergia, com conteúdos pro-
gramáticos complementares, em sintonia com os objetivos do Projeto 
Pedagógico do Curso, abre novos caminhos na formação de futuros 
profissionais de diversas áreas.

A modesta experiência que tivemos no Curso de Ciências Sociais 
nos mostrou os aspectos positivos do trabalho conjunto entre profes-
sores, oferecendo aos estudantes uma nova dimensão de aprendiza-
do. Dessa forma, o ensino não se restringe apenas aos conteúdos de 
cada disciplina, mas abrange igualmente a maneira como eles são 
trabalhados. O trabalho cooperativo torna-se assim uma dimensão 
deste aprendizado, ao mesmo tempo em que incentiva os estudantes 
a mobilizar os conteúdos das várias disciplinas em uma experiência 
concreta de pesquisa.

Referências
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85 



Sociologia da Educação: 
configurando perspectivas teóricas 
e metodológicas de seu ensino nos 

cursos de graduação

Silvana Maria Bitencourt

Este artigo aborda algumas perspectivas teóricas e metodológicas 
que têm sido utilizadas no ensino de sociologia da educação nos cur-
sos de graduação2. Na análise de determinadas ementas3, referentes 
a esta disciplina, pode-se constatar que os conteúdos programáticos 
orientam os futuros professores de ensino médio na construção de uma 
compreensão sobre a educação na sociedade utilizando os enfoques 
teórico-metodológicos feitos pelos teóricos da sociologia. 

Neste sentido, o ensino das teorias sociológicas realizado nesta 
disciplina, no início da formação, pode contribuir para que o estudante 
privilegie um olhar investigativo e, ao final do curso, tenha condições 
de construir reflexões por meio da base teórica estudada e a prática 
vivenciada nos estágios obrigatórios que compõem as grades curricu-
lares dos cursos de licenciatura. 

Do mesmo modo, pode-se verificar que os temas trabalhados 
nesta disciplina, além de envolverem análises macroestruturais que 
abordam geralmente a sociedade e a educação, contemplam também 
as típicas análises microestruturais. 

Estas análises microestruturais compreendem análises de cunho 
mais cotidiano como: o processo de formação de professores, a relação 
professor e aluno e os saberes locais entre outros temas que fazem 
parte do atual debate sobre o contexto do ensino médio brasileiro. 
Por isso, a relevância desta disciplina nos cursos de licenciatura é 
constatada posteriormente, quando o estudante, nas fases finais do 

2 A sociologia da educação encontra-se presente em alguns cursos de licenciatura. Para o presente 
trabalho foram analisadas as ementas referentes às grades curriculares dos cursos de licenciatu-
ras Ciências Sociais e História da Universidade Federal de Matos Grosso, ambos cursos noturnos. 

3 Idem 1

86 



curso, necessita de uma base teórico-metodológica para utilizar os 
conteúdos das ciências sociais no ensino médio. 

Contudo, a construção deste “esclarecimento preliminar”, também 
dependerá do planejamento do ministrante da disciplina. Ele precisará, 
por meio do ensino dos conteúdos programáticos selecionados, não só 
transmitir tais conteúdos, como também salientar aos estudantes que 
pontuem as teorias sobre a realidade escolar, a fim de não vivenciarem 
um “choque” posteriormente, na prática de estágio na escola. 

Partindo destes pressupostos iniciais, este artigo foi dividido em 
três partes: a primeira parte consiste no modelo de planejamento da 
organização do conteúdo programático da disciplina ao longo do se-
mestre4; a segunda parte compreende os principais enfoques teóricos 
da sociologia da educação que compõem o conteúdo da disciplina 
propriamente dito e a terceira e última parte tratará de alguns temas 
emergentes no debate sobre educação, seguidos das considerações 
finais sobre o trabalho proposto. 

Sociologia da educação: como planejar o ensino  
desta disciplina nos cursos de licenciaturas

Pode-se verificar em alguns estudos sobre a sociologia da educa-
ção (Nogueira, 1999), que a disciplina inicialmente abordou estudos 
macroestruturais, pois as investigações centravam-se no binômio 
“educação e sociedade”. Somente após 1975, os estudos começaram 
a apresentar uma tendência para estudos microestruturais, portanto 
investigações menos generalistas. 

Os estudos microestruturais são reconhecidos como estudos que 
foram capazes de promover a abertura da “caixa preta” das relações 
que ocorriam no universo escolar, conforme nomeou Nogueira (1999). 
O foco desta perspectiva foi entrar propriamente no cotidiano escolar, 
a fim de conhecer a relação entre professor e aluno, logo as relações, 
os problemas que ocorriam efetivamente na escola. Assim, esta aber-
tura da “caixa-preta” contribuiu para pesquisas tanto macro como 
micro não privilegiando uma em detrimento da outra, pois este foco 
promoveu um novo olhar sobre os diferentes contextos educacionais. 

4 Neste caso, para este planejamento do conteúdo programático deve ser considerado a realidade dos 
cursos de licenciatura noturno, que são compostos na grande maioria por estudantes trabalhadores.
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Assim sendo, os estudos que fizeram pesquisadores/as irem à escola 
para investigar o que ocorria neste espaço são recentes, se pensarmos 
que no início do século XX, Emile Durkheim (2010) abordou a educa-
ção como um objeto de estudo da sociologia. No entanto, o enfoque de 
Durkheim esteve centrado no processo de socialização que o indivíduo 
sofria para se inserir na sociedade. 

Sobre a periodização da disciplina sociologia da educação, Maria 
Alice Nogueira (1995), elaborou uma configuração bastante consistente 
pautada nas perspectivas teóricas e históricas no que tange o desen-
volvimento desta área de estudos no campo da sociologia. 

Partindo desta perspectiva, penso que mesmo que a configuração 
sugerida por Nogueira tenha se limitado a partir de estudos europeus, 
sua organização histórica e teórica destaca-se por ser um panorama 
esclarecedor em termos didáticos metodológicos para se ensinar os 
estudantes a periodização e o desenvolvimento da sociologia da edu-
cação nos cursos de licenciatura. 

No artigo intitulado: Tendências atuais da Sociologia da Educação, 
escrito por Nogueira, pode-se verificar a existência de dois períodos 
históricos5 que ajudam o estudante a entender o desenvolvimento desta 
disciplina. Conforme a periodização sugerida pela autora, a sociologia 
da educação pode ser dividida em duas fases históricas: a primeira fase 
inicia-se a partir da obra Educação e Sociedade de Emile Durkheim e 
vai até a 2ª guerra mundial, a segunda fase inicia-se no pós-segunda 
guerra mundial e segue até os dias de hoje. 

No entanto, esta segunda fase subdivide-se em três períodos histó-
ricos: o primeiro período vai de 1945 até 1965, referente à institucio-
nalização da disciplina, o segundo período refere-se ao “olhar crítico” 
centrado nas teorias marxistas, destaque para Bourdieu, Establet, 
Althusser, entre outros, e o terceiro e último período que se inicia em 
1975 e vai até os dias de hoje, chamado pela autora “período da explo-
são do objeto e destruição do paradigma”. Neste último período estão 
as pesquisas microssociológicas na escola. Na fase atual, a sociologia 
da educação tem dialogado com estudos da história e da antropologia, 
garantindo assim o pluralismo metodológico. 

5 A periodização sugerida pela autora foi pautada nos estudos de Mohamed Cherkaoui (1986). 
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Partindo do exposto, desta periodização feita por Nogueira (1995), 
após ter ministrado esta disciplina em diferentes cursos de graduação, 
tenho observado por meio das ementas e das teorias que compõem 
esta disciplina, que mesmo que os professores apresentem preferên-
cias teóricas pouco próximas, há alguns conteúdos programáticos que 
configuram o processo de ensino desta disciplina em dois momentos 
nos cursos de graduação. 

O primeiro momento consiste na exposição dos quadros teóricos 
referentes à disciplina. Neste momento as aulas são mais expositivas, 
pois o professor precisa expor, de uma forma organizada e esclarece-
dora, os enfoques teóricos dos autores. Ainda neste primeiro momento 
o professor depara-se com a necessidade de apresentar a biografia de 
cada autor, sua metodologia, sua corrente de pensamento dentro da 
sociologia e as análises feitas no âmbito da educação que garantiram 
que eles se tornassem referências na área. 

O segundo momento do ensino da disciplina centra-se em uma 
abordagem mais situacional, focando temáticas sociológicas vinculadas 
ao ensino de sociologia no ensino médio. O ensino destes conteúdos 
ocorre de forma mais dialogada que no primeiro momento, o foco é 
mais teórico. Assim, este segundo momento mostra a necessidade de 
estimular o diálogo entre a teoria referente à sociologia da educação 
e as pesquisas de cunho microestrutural que se tornaram mais fre-
quentes na área de sociologia da educação após 1975. 

O primeiro momento do ensino: os enfoques  
teóricos da sociologia da educação

Na sociologia da educação, o professor pode trabalhar com um qua-
dro teórico composto de autores que geralmente já foram estudados 
em outras disciplinas da sociologia. Deste modo, o professor deve fazer 
uma investigação para saber qual dos conteúdos programáticos da 
sociologia seus alunos dominam, pois isso facilitará seu planejamento. 

Em algumas licenciaturas a sociologia da educação aparece como 
a primeira disciplina da sociologia no currículo6, isto pressupõe que o 

6 A estrutura curricular do curso de licenciatura em História da UFMT não possui disciplinas intro-
dutórias da sociologia, este fato tem feito o professor necessitar fazer um retorno ao pensamento 
clássico da sociologia e a própria história da disciplina para o estudante perceber a necessidade 
da sociologia da educação na sua formação de professor para atuar em educação básica.
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aluno teve a parte introdutória da disciplina, referente aos conceitos 
e aos principais autores da sociologia clássica, no ensino médio. 

Contudo, tenho observado, a partir da minha experiência, que 
há diversos problemas no ensino da sociologia no ensino médio. Na 
maioria das vezes, o professor precisa recuperar/ensinar conteúdos 
sociológicos que supostamente deveriam ser ministrados no ensino 
médio. Assim conteúdos como a biografia do autor, o método, a rela-
ção com o contexto moderno, precisam ser trabalhados na disciplina 
sociologia da educação, uma vez que os alunos ingressam na graduação 
sem uma base consistente.

Após conhecer a turma e avaliar onde eles estão em relação ao 
conteúdo sociológico, sugiro que o professor apresente os seguintes 
autores: Durkheim, Weber, Bourdieu, Mannheim, Adorno entre outros. 
Penso que esta escolha depende muito da proximidade do professor 
com as teorias vigentes. 

A educação na análise durkheiminana:  
socializar é preciso 

Émile Durkheim é considerado o primeiro autor que refletiu sobre 
a educação no campo da sociologia, com destaque para a obra póstuma 
Educação e Sociedade, publicada em 1920. Neste trabalho, deram-se 
os pressupostos da definição de educação. 

Durkheim se contrapõe ao idealismo de alguns filósofos como 
Stuart Mill, Kant e Spencer, que compartilhavam a visão de que a 
educação estaria vinculada à hereditariedade genética, sendo esta 
um atributo que justificaria os talentos individuais. Para Durkheim, 
a educação correspondia às necessidades de funcionamento que a 
sociedade apresentava, assim, negando a existência de uma educação 
ideal, defendeu a educação como um fato social, realizado por insti-
tuições que os indivíduos precisarão passar. 

Durkheim afirma que a educação é sinônima de socialização, não 
restringe sua análise somente ao universo escolar. Partindo desta 
perspectiva, o processo de educação ocorreria em todas as socieda-
des, pois todo povo adotaria um processo de socialização atendendo 
suas necessidades de manutenção social. Neste sentido a educação 
é una em um primeiro momento quando os indivíduos necessitam 
incorporar valores, normas e crenças relacionados à sociedade que 
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estão inseridos e, em um segundo momento, a educação passa a ser 
múltipla a fim de manter a ordem. É neste momento que Durkheim 
destaca a necessidade da divisão do trabalho social a fim de preservar 
a harmonia das relações sociais do corpo social, chamado sociedade. 

Então, neste momento cada indivíduo direcionara sua aprendiza-
gem a um tipo de especialidade, assim se integrando na melhor forma 
possível na sociedade. Neste sentido, Durkheim não questionará a de-
sigualdade e o prestígio social entre as profissões. A sua preocupação 
é com a manutenção da ordem, por meio de instituições sociais como 
a família, a escola, a igreja entre outras. Nesse sentido, as exceções, os 
problemas relacionados às especificidades de cada grupo social, não 
se mostrarão existentes na análise de Durkheim. 

Sobre a formação docente, Durkheim salienta a autoridade do pro-
fessor, que deve ser confundida com autoritarismo. A autoridade, em 
sua visão, funcionaria a partir de dois pressupostos: quando o aluno 
confiasse no professor, ou seja, no momento que se sentia seguro em 
entregar a sua aprendizagem a alguém que “sabe mais” e quando o 
professor tivesse, não apenas responsabilidade de sua prática, mas 
segurança em relação ao conteúdo estudado em sala de aula. 

A visão pessimista de Max Weber para o docente  
na sociedade moderna 

O alemão Max Weber, conhecido por meio de sua visão pessimista 
em relação à sociedade moderna, não analisou a educação como Dur-
kheim. Mas, alguns autores que discutem a educação e a sociedade 
moderna têm incorporado Weber em suas análises. 

Autor de referenciadas obras no campo das ciências humanas e 
sociais, na educação, dois ensaios de Weber assumiram destaque. Um 
deles intitulado, A ciência como vocação, aborda a institucionalização 
da ciência moderna no século XIX e o destino da carreira de professor 
em uma sociedade que sofreu o processo de racionalização e intelec-
tualização, fazendo muitos perderem o sentido da vida. 

Neste texto, o que fica mais evidente é a necessidade do professor 
assumir a neutralidade na sua prática em sala de aula, ou seja, o profes-
sor deve estimular o aluno à reflexão, no entanto, não deve influenciar 
seus alunos. Weber deixa claro que o professor deve assumir a ética 
e a responsabilidade em sala de aula. 
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Assim sendo, para Weber, o professor deve ter preocupação com 
o conteúdo ministrado, pois a transmissão do conteúdo da disciplina 
aparece, não apenas como uma responsabilidade do professor, mas 
como um direito do próprio aluno poder escolher quem desejará seguir 
teoricamente após ter estudado todos os enfoques necessários das dis-
ciplinas. Partindo deste pressuposto, o ponto que deve ser trabalhado 
na sala de aula com os futuros docentes a partir de Weber é a neces-
sidade de o docente reconhecer a separação entre ciência e política. 

Para o referido autor, o professor não está dissociado do pesquisa-
dor, ou seja, ensino e pesquisa devem caminhar juntos na prática do 
professor. Segundo ele, assumindo uma postura científica, o professor 
deve explorar todos os enfoques epistemológicos para o aluno poder no 
final do curso decidir qual deles seguir. No entanto, jamais o docente 
deve apontar para o aluno quem este deve seguir. 

O autor pensa que o estudante, muitas vezes, age inconscientemen-
te adquirindo uma postura passiva de escutar sem poder revidar, em 
sala de aula. Por isso fica perigoso um professor buscar transmitir seus 
valores e não o conteúdo da sua disciplina. Seria mais ou menos assim, 
para Weber, o professor tem o papel de mostrar para o aluno quem são 
os deuses, mas jamais mostrar quem o aluno deverá seguir em quem 
acreditar, pois este tem condições de pensar e fazer suas escolhas.

O papel do professor seria exclusivamente de transmitir o conhe-
cimento e gerar a reflexão no aluno, dando-lhe liberdade. O professor 
que impor seus gostos e preferências em sala de aula estaria, não 
apenas incorporando uma postura não ética para Weber, como estaria 
misturando ciência com militância. 

No ensaio intitulado Os letrados chineses, Weber mostrará os 
aspectos culturais da China, as crenças religiosas e como os letrados 
são formandos nesse contexto. O interessante neste texto é eviden-
ciar para o estudante que os objetivos da educação estiveram mais 
ligados ao carisma do que a especialização, e que com o advento do 
capitalismo e a penetração dos valores ocidentais no oriente, muitos 
de seus costumes mudaram. Os letrados foram homens condicionados 
à literatura, à leitura e à escrita, logo o silêncio foi um valor cultuado 
naquele contexto. Weber irá mostrar três tipos de educação: um tipo 
chamado carismático onde o professor apenas estimularia o seu dom 
para o conhecimento, o tipo racional-legal vinculado ao treinamento, 
ou seja, o conhecimento é transmitido, logo todos podem aprender. 
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O tipo de educação cultuado pelos letrados, o terceiro tipo, estava 
ligado ao autocontrole, seria um tipo vinculado ao corpo e ao espírito, 
reiterando a visão de deus no oriente, sendo que este é o mundo. A 
tendência apontada por Weber é que o tipo de educação que vigora-
rá, será o tipo racional-legal, cada vez mais desprovida de carisma e 
condicionada às burocracias. 

Pierre Bourdieu e a conservação da desigualdade 
social a partir da escola

Pierre Bourdieu, conhecido por abordar diversos temas no campo 
da sociologia tornou-se referência na área de sociologia da educação 
no final dos anos de 1960 com a obra Os herdeiros (1964). A educação 
na perspectiva bourdiesiana exerce uma influência significativa para 
se pensar as desigualdades sociais a partir da escola.

Para Bourdieu, a escola pautada na perspectiva liberal parte do 
princípio que todos deveriam ser tratados como iguais para assim se 
tornarem iguais, ou seja, o sonho da escola seria promover a homo-
geneização. No entanto, ‘a escola trata igual aquilo que é diferente’, 
logo o critério da meritocracia é conservado como a melhor forma de 
avaliar os estudantes. 

O desempenho escolar é explicado a partir de um dom natural e não 
social do indivíduo, logo a desigualdade promove a conservação/afir-
mação dos valores da classe dominante. Classe esta que tem privilégios 
por dispor de capital7 cultural para interagir no campo social. Bourdieu, 
por meio de seu conceito de habitus8 e capitais, mostrará como a escola 
tende a mascarar as desigualdades sociais, reproduzindo uma deter-
minada cultura a partir da seleção de seus conteúdos programáticos. 

7 Capital é um conceito que discute a quantidade de acúmulo de forças dos agentes em suas posi-
ções no campo. Conforme Bourdieu há quatro principais tipos de capital: o social, o cultural, o 
econômico e o simbólico (no qual se inclui o científico, entre outros). O capital cultural pode ser 
adquirido por três formas: a primeira seria a incorporada durante a socialização, outra forma 
seria a partir do contato com a cultura dominante por meio de visitas a museus, viagens, cursos 
de idiomas. Este modo chama-se capital cultural objetivado. É a terceira forma seria o capital 
cultural institucionalizado por meio da obtenção de títulos.

8 Sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estrutu-
ras estruturantes, isto é, como princípio que gera a estrutura as práticas as representações que podem 
ser objetivamente ‘regulamentadas’ e ‘reguladas’ sem que por isso seja o produto de obediência de 
regras, objetivamente adaptadas a um fim ou do domínio se tenha necessidade da projeção conscien-
te deste fim ou do domínio das operações para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente 
orquestradas sem serem o produto da ação organizadora de um maestro (Bourdieu, 1998).
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Deste modo, os estudantes das camadas menos favorecidas terão 
mais dificuldades de lidar com o conteúdo aprendido na escola, que 
não corresponde ao universo simbólico que compartilha com sua 
família. Para ele, o desempenho escolar tem uma relação forte com 
a herança familiar. As crianças que entram na escola terão oportu-
nidades iguais, no entanto, os capitais são diferentes e aí começa a 
desigualdade institucionalmente mascarada no discurso liberal. 

Karl Mannheim: a escola tem que estar  
integrada com a vida

Karl Mannheim irá criticar a educação sob a concepção comparti-
mentada (repartida, dividida). Para o autor, a educação tratada como 
um compartimento da vida, torna-se autossuficiente, logo os professo-
res tendem a instruir os estudantes baseados em assuntos específicos 
do currículo. Nesse sentido, a escola não é transformadora e seu papel 
é inculcar os conhecimentos já prontos. 

Mannheim diz que a educação necessitará incorporar a técnica 
educativa da vida e a percepção da necessidade de integração da vida 
(ex: integração das atividades da escola com outras instituições sociais 
como o lar, a clínica de orientação infantil, a assistente social, o tribunal 
juvenil) passa a repercutir na escola. Sendo que a organização social 
da escola (competição ou cooperação; trabalho em equipe ou ativi-
dades isoladas; etc.) contribui para o tipo de homem que se formará 
em semelhante ambiente. Conforme o autor, o problema da ausência 
da consciência social dificulta a reorientação do comportamento e 
expectativas inconscientes. 

O autor critica a superespecialização que vai contra a consciência 
crítica. Na sua análise, a superespecialização tende à fragmentação 
desconexa, esquece o todo, pois congela a análise a partir da parte. 
Seu pensamento é fundamentado na concepção de abstração geral, o 
que, em outras palavras, remete a uma posição firme diante dos fatos, 
discernindo o correto do errôneo, e acima de tudo elimina debates, 
independente dos valores e objetivos de vida que compõem essencial-
mente o indivíduo. 
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Theodor Adorno e uma educação humanista

Adorno irá refletir sobre as condições históricas de seu país, a 
Alemanha. Na Educação, estará preocupado com a construção de uma 
educação que introduza uma atitude mais humanista e mais ética em 
relação à vida. Nos dizeres do autor, é necessário que a educação tenha 
um único objetivo: desbarbarizar a barbárie que tem ocorrido nas socie-
dades ocidentais focadas em diversas formas de preconceitos, portanto 
exclusões. Adorno se preocupará com a forma que as relações sociais 
têm se dado e com as dificuldades do próprio indivíduo em pensar e se 
envergonhar frente às violências que outros indivíduos são submetidos.

Alguns temas emergentes no debate sobre educação

No segundo momento da disciplina, o professor disponibilizará 
temas contemporâneos sobre educação. Nesta parte do curso, as aulas 
são realizadas por meio de seminários apresentados pelos estudantes. O 
professor terá, neste segundo momento, um papel de orientador, ou seja,  
indicará as fontes de pesquisa, estimulará os estudantes à reflexão. 

Dentro dos temas contemporâneos referentes à educação desta-
cam: Educação e formação de professores (Tardif; Raymond, 2000; 
Peralva; Sposito, 1997), Educação e saúde dos professores (Gasparini, 
2005; Assunção; Oliveira, 2009), Educação e gênero (Foucault, 2012; 
Louro, 2003), Educação e emergência do debate intercultural no sis-
tema escolar (Omote, 2006; Fleuri, 2001) entre outras temáticas. 

No entanto, os seminários devem ser realizados evitando a mera 
reprodução dos textos indicados pelo professor, devem significar um 
momento aberto à formulação de perguntas, um momento de conexão 
com as teorias abordadas na primeira fase da disciplina e, especial-
mente, o despertar da reflexividade entre os estudantes. 

Para finalizar a disciplina, tenho feito uma atividade com os estudan-
tes sobre o conteúdo sociológico estudado na disciplina. Nesta atividade 
procuro orientar os estudantes a construírem um quadro da disciplina 
com seus respectivos autores estudados, relacionando os seguintes itens:

1. Metodologias dos autores clássicos e contemporâneos e suas 
inserções na disciplina;

2. Suas visões em relação à escola/educação e o currículo;
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3. Formação do professor; 

4. O conhecimento deles sobre a instituição escolar;

5. As contribuições e as limitações de cada autor estudado. 

Este exercício tem funcionado para os estudantes organizarem os 
conteúdos da disciplina e também refletirem sobre o que aprenderam.

Considerações

Finalizando, é importante salientar autores como Gramsci, Ha-
bermas e Althusser, que também são utilizados nos quadros teóricos, 
com uma ressalva significativa que todos eles focam em uma análise 
crítica frente à educação diferente de Durkheim e Weber, vistos como 
mais contidos na crítica. 

O planejamento de uma disciplina não requer apenas um bom pla-
no de ensino, mas também a criação de um ambiente para despertar 
nos estudantes o interesse, a curiosidade e reflexão sobre questões que 
envolvem a sociologia com sua interfase com a educação. 

Por isso, o professor precisa ter ciência que geralmente suas prefe-
rências teórico–metodológicas podem limitar o processo de aprendiza-
gem de alguns estudantes. Desta forma, a sugestão é que o professor 
tenha domínio, segurança sobre seu conteúdo, mas também abertura 
para o debate interdisciplinar.  
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Antropologia, diálogos  
e diversidade cultural

Sonia Regina Lourenço

Já se disse que a antropologia olha dragões, mas sem tentar do-
mesticá-los, sem abominá-los, sem querer tampouco, submergi-los nos 
tanques da teoria. Olhar os dragões apenas para admirá-los reativa ou 
esteticamente, ou para incluí-los no registro das possibilidades huma-
nas, pode ser projeto de antropologos de fina estirpe. Mas, tendo visto 
outros mitos e outros ritos e – por que não? - outros dragões, temos 
também visto outras concepções de sociedade, outras ideias de ciên-
cia, outros modelos explicativos, outras visões de mundo. Na versão 
javanesa, “outros campos, outros gafanhotos” (PEIRANO, 2006, 86).

O texto em epígrafe aponta para o olhar antropológico dedicado à 
compreensão da diversidade cultural e à dissolução de noções hege-
mônicas, generalizantes, essencialistas e dualistas como as ideias de 
indivíduo e sociedade, natureza e cultura, corpo, sexo e identidade, 
forjadas em meados do século XIX e ainda em vigor no século XXI. 

A antropologia constitui um campo de conhecimento consolidado 
no Brasil e no mundo, dedicada à compreensão do Outro, da diferen-
ça e da diversidade cultural, contribuindo por meio da produção de 
pesquisa, ensino e extensão, na formulação de graduandos e pós-gra-
duandos na proposição de análises conceituais formuladas a partir 
da etnografia com diferentes sujeitos de diversos contextos sociais, 
objetivando a elaboração de conhecimento e o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas para a educação, saúde e direitos.

A atuação da Associação Brasileira de Antropologia tem sido inten-
sa na defesa dos direitos dos povos indígenas, quilombolas e outras 
populações em defesa de seus territórios tradicionais garantidos pela 
Constituição Federal, apoiando antropólogos (as) na produção de 
Laudos, Estudos e Perícias Antropológicas junto ao Ministério Público 
Federal, Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e INCRA (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário).  Nesse sentido, o Departamento de Antro-
pologia da UFMT tem contribuído com essas ações respaldando os 
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docentes que atuam junto à FUNAI e ao Ministério Público Federal. 
Conforme observou Luis Cardoso de Oliveira, 

A perícia antropológica é um trabalho de caráter técnico, que deman-
da sólidos conhecimentos científicos quanto aos princípios teóricos da 
disciplina que o embasa, assente na longa tradição da Antropologia no 
estudo de sociedades e povos não ocidentais, que tem viabilizado uma 
compreensão adequada, para além dos preconceitos do senso comum e 
dos interesses materiais comezinhos, de seus costumes e modos de vida. 
Mais que isso, o exercício da Antropologia, e em especial os trabalhos 
de perícia antropológica, demandam um comprometimento ético-moral 
profundo com os povos de cujos modos de vida nos tornamos íntimos ao 
longo de nosso investimento, seja para fins acadêmicos ou técnicos, em 
especial, no sentido de levar a sério o seu ponto de vista e suas tradições, 
tratar o tema e o grupo com honestidade, e assumir responsabilidades, 
para com o grupo, sobre o resultado de seu trabalho (...). São os conteú-
dos teóricos da disciplina e o método científico que possibilitam que o 
imperativo ético se combine com a visão da imparcialidade demandada 
pelo Direito, o que tem feito que com frequência se demande o traba-
lho pericial do antropologo na esfera jurídica, em especial na ação do 
Ministério Público Federal e na atenção a demandas da magistratura9.

Bela Feldman-Bianco (2011, p. 2-3) ressalta que embora a antropolo-
gia esteja contribuindo para a formulação de políticas públicas voltadas 
aos segmentos sociais urbanos e rurais “em situações de desvantagem 
e risco social e grupos étnicos diferenciados”, ainda perdura o desafio 
em afirmar a relevância da produção intelectual antropológica para 
“expor a dimensão humana da ciência, tecnologia e inovação - inclusive 
no que se refere ao desenvolvimento sustentável”.  

Nas Universidades Federais brasileiras, os cursos de graduação em 
antropologia social começaram a se consolidar propondo aos egressos 
uma sólida formação em antropologia. Além destes, a antropologia 
está situada nos cursos de ciências sociais como área de conhecimento 
específico, tal como a sociologia e a ciência política. Entre os anos de 
2005 e 2010, identifica-se um aumento de demanda por antropologos 
para atuarem em institutos de pesquisa, agências governamentais e 
ONGS (TRAJANO FILHO e RIBEIRO, 2004). 

9 Cardoso de Oliveira, L. http://www.abant.org.br/?code=3.4.
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A produção de conhecimento antropológico se dá ancorada em 
sólido trabalho de campo que implica experiência prolongada dos 
(as) pesquisadores (as) em seus contextos etnográficos e em suas in-
terlocuções com os sujeitos de pesquisa. O fazer antropológico não se 
faz, por sua vez, fora dos diálogos intelectuais com seus interpares de 
campo e de outras áreas de conhecimento como a sociologia, o direito 
e a filosofia, a saúde e a educação. Embora o trabalho constitua uma 
experiência individual entre o antropologo e seus interlocutores, a 
produção de conhecimento e o exercício da docência não podem pres-
cindir das reflexões do campo mais amplo da antropologia em todas 
as suas vertentes ou linhagens, como disse Mariza Peirano (2006).

Ao longo de sua história como campo de saber disciplinar, a teoria 
antropológica tem se dedicado à compreensão da vida social em seu 
plano relacional e simbólico, articulando perspectivas e “experiências 
próximas” e “experiências distantes” (GEERTZ, 1996), de dentro e de 
fora, confrontando formas de conhecimento em suas implicações com a 
diferença cultural a partir de etnografias densas, acedendo aos pontos 
de vista ameríndios, polinésios, africanos, ou a perspectivas de grupos 
urbanos em toda a sua diversidade cultural, de classe, identidades e de 
gênero. Constata-se a confluência de antropologias focalizando o uni-
versal e o particular, encetando o trabalho etnográfico, sua distinção 
metodológica em relação às outras ciências sociais, para alçar planos 
interpretativos e comparativos da vida social. 

Mariza Peirano (2006, p. 81) atenta ao ensino da antropologia no 
Brasil, chama a atenção dizendo que ensinar antropologia em cursos 
introdutórios “não se restringe apenas a transmitir um acervo de in-
formações sobre o exótico, caso no qual a antropologia não seria mais 
do que um grande armazenamento de informações, um dicionário 
de estranhas peculiaridades”. Mais do que aflorar a descoberta para 
a percepção da diferença e das fronteiras culturais, a antropologia 
procura interpelar os estudantes para um rito de iniciação de apren-
dizagem e reconhecimento da racionalidade do outro, relativizando 
perspectivas e formas de compreensão do mundo. Nas palavras de 
Peirano (2006, p. 82), “a antropologia não é uma disciplina apenas 
fotográfica, mas, sobretudo, artesanal, interpretativa e microscópica, 
que liga o particular mais minúsculo ao universal mais abrangente”. 
Claude Lévi-Strauss (2003) ao dizer que toda a sociedade é “objeto” da 
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antropologia, está discutindo o que é, de fato, o objeto da antropologia: 
o mundo das relações e não as sociedades como substâncias ou a rea-
lidade empírica.  Essa é a condição ilimitada que constitui o objeto da 
etnografia, sempre reintegrados em formas de subjetividades. 

A seguir, apresento um preâmbulo acerca do lugar da antropologia 
na Universidade Federal de Mato Grosso e como esta ciência social 
está se expandindo nos cursos de graduação atendendo não só as 
demandas das políticas públicas de educação como a necessidade do 
debate antropológico para o reconhecimento da diversidade cultural 
e étnica no estado de Mato Grosso.

O ensino de antropologia na Universidade Federal de Mato Grosso 
tem como referência o Departamento de Antropologia que atua na 
regência de disciplinas de teoria antropológica obrigatórias, optativas 
e eletivas desde 1992 no Curso de graduação em Ciências Sociais, mo-
dalidades de Licenciatura e Bacharelado. A Antropologia como área 
de conhecimento das ciências humanas e sociais tem uma inserção 
ampla em outros cursos de graduação da UFMT atuando em disciplinas 
que compõem a estrutura curricular de diversos cursos de graduação 
nas duas modalidades, licenciatura e bacharelado.

A pesquisa feita nas estruturas curriculares dos cursos de gra-
duação da UFMT revela que a Antropologia ora ocupa a importância 
de uma disciplina obrigatória ou optativa, variando de lugar e carga 
horária durante os semestres letivos. Há cursos em que a disciplina 
consta na estrutura curricular, sem ainda, não ter sido ofertada para os 
discentes. Recentemente, o curso de graduação em Estatística solicitou 
ao Departamento de Antropologia a oferta da disciplina Antropologia 
e Diversidade Cultural, atendendo as exigências do MEC conforme a 
legislação vigente.

Na estrutura curricular do curso de Ciências Sociais não consta 
Métodos de Pesquisa em Antropologia como uma disciplina obrigatória 
para acadêmicos interessados em uma formação voltada para a antro-
pologia e o trabalho de campo, método que singulariza a antropologia 
em relação às outras ciências sociais do ponto de vista epistemológico 
e metodológico no Brasil. As possibilidades de aprendizado de outro 
método de pesquisa das ciências sociais se restringem à disciplina de 
Métodos e Técnicas de Pesquisa, ofertada no 5º semestre e ministrada 
por docentes da Sociologia e Ciência Política. Metodologia de Ensino em 
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Ciências Sociais I e II, respectivamente ofertadas no 7º e 8º semestre 
é dirigida para a licenciatura.  

Desde 2011, o Colegiado do curso de Ciências Sociais vem traba-
lhando na reformulação curricular, dando enfoque às ementas das 
disciplinas com temáticas e bibliografias atualizadas em consonância 
com a produção teórico-metodológica recente das ciências sociais. 
Espera-se que o método etnográfico receba o passe de entrada nas 
Ciências Sociais da UFMT considerando suas bases epistemológicas e 
metodológicas para a compreensão das diferentes formas de expres-
são da vida social em planos locais e universais. Imprescindível para 
uma formação qualificada do futuro cientista social que buscará sua 
inserção no campo de atuação de instituições públicas ou particulares, 
no ensino ou na pesquisa e, assim, construir uma trajetória acadêmica 
e profissional atento ao desenvolvimento da Antropologia contempo-
rânea no Brasil e no mundo. 

Além da atuação no curso de ciências Sociais, a antropologia atua 
em outros cursos de graduação de diferentes áreas de conhecimento 
e faculdades da UFMT. No Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 
as disciplinas de Antropologia recebem diferentes nomenclaturas 
como Diversidade Étnica: estudos de povos indígenas (64H), disciplina 
obrigatória na estrutura curricular do curso de graduação em Serviço 
Social. Esta disciplina se destaca no âmbito da UFMT na medida em que 
procura atender a legislação sobre a educação no ensino superior em 
focalizar tanto a diversidade cultural quanto a especificidade étnica e 
cosmológica dos povos indígenas. Neste curso, a antropologia integra 
a estrutura curricular com a disciplina Introdução à Antropologia 
(60H), o que confere ao curso em pauta e à antropologia, importância 
fundamental para o desenvolvimento das competências e habilidades 
dos futuros profissionais da área. Na estrutura curricular dos cursos de 
História e Filosofia, modalidades licenciatura e bacharelado, a antro-
pologia é uma disciplina introdutória (60h), com ementas focalizando 
os diálogos interdisciplinares. 

O curso de graduação em Ciências Econômicas integra a estrutura 
curricular com a disciplina Antropologia Econômica (36h) com ementa 
que prevê o estudo antropológico de diferentes povos que possuem 
práticas e lógicas culturais, sistemas classificatórios, organização 
social e cosmologias ancoradas em outros regimes de conhecimento 
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que integram sua economia política e sistema de troca. A disciplina 
pode estabelecer reflexões férteis e críticas que possam contrastar e 
comparar sistemas econômicos distintos presente no mundo contem-
porâneo, alargando, desse modo, as possibilidades de entendimento 
da diversidade. Entretanto, a disciplina ainda não foi solicitada ao 
Departamento de Antropologia.

No Instituto de Educação, a disciplina de Antropologia compõe 
o curso de graduação em Psicologia com a disciplina Introdução à 
Antropologia (60h) no 1º semestre. Na Faculdade de Direito, a disci-
plina Antropologia Jurídica foi reformulada pelo DAN, propondo uma 
abordagem de interface apoiada nos estudos antropológicos recentes 
tecidos com o campo jurídico sobre temáticas que envolvem os direi-
tos dos povos tradicionais, gênero e sexualidade, saúde violência. A 
disciplina ficou com a rubrica Antropologia e Direito (60h). 

No Instituto de Linguagem, a antropologia comparece no curso 
de música, com a disciplina optativa Etnologia Indígena (60h). Outra 
disciplina que poderia ser ministrada pela antropologia é a optativa 
Cultura Regional (60h) com ementa que prevê: “Abordagem da cultura 
voltada para a compreensão e interpretação da sociedade, enfocando 
as manifestações populares regionais e a diversidade étnico-cultural”. 
A disciplina Introdução à Etnomusicologia, por sua vez, tem ementa 
que estabelece uma abordagem tripartite que engloba “Etnologia, 
Antropologia e Musicologia, alicerçada pela análise Musical e o pro-
cesso comparativo entre performances, privilegiando as inúmeras 
etnias do Estado”. Esta proposta disciplinar apresenta a possibilidade 
do diálogo e a interface entre os saberes da etnologia como subárea 
de conhecimento da antropologia e a antropologia da música para o 
estudo e compreensão da diversidade étnica no estado de Mato Grosso 
e do Brasil, tendo como chave para análise, a música ou as diferentes 
formas e teorias nativas de música, canto e sons socialmente organi-
zados (MENEZES BASTOS, 1997; BLACKING, 1995).  No curso de Gra-
duação em Letras a antropologia se insere como disciplina optativa 
e introdutória na versão Introdução à Antropologia (60h) e prevê o 
ensino da diversidade cultural, formas de fala, as artes verbais como 
performances narrativas e o estudo da etnolinguística. 

Nas Ciências Biológicas e da Saúde, os docentes atuam em discipli-
nas de antropologia nos cursos de graduação em Nutrição e Medicina, 
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focalizando o diálogo interdisciplinar entre os saberes, promovendo 
a interface entre o debate da teoria antropológica contemporânea 
com as teorias da nutrição e da medicina acerca do corpo, comida e 
identidade, espaço social alimentar, práticas alimentares como práti-
cas simbólicas, saúde e doença como processo social, corpo e pessoa, 
itinerários terapêuticos e práticas de cura como conhecimentos. 

Nos cursos da área de ciências agrárias e veterinária, destaca-se 
o curso de Graduação em Zootecnia com a disciplina Antropologia 
Rural (30h) de natureza obrigatória. Considerando que o curso de 
Zootecnia tem no rol da estrutura curricular a questão da ecologia e o 
mundo animal e vegetal, a ementa poderia abarcar uma antropologia 
voltada para os estudos das noções de meio ambiente, saberes locais, 
territórios e modos de produção das populações tradicionais, além 
dos trabalhadores rurais e conflitos no campo como indica a ementa.

Na Engenharia Florestal, a disciplina de Antropologia (64h) é op-
tativa. Entretanto, o curso ainda não ofertou a disciplina. No curso de 
licenciatura em Química, a antropologia é uma disciplina optativa com 
a rubrica Introdução à Antropologia, cuja  ementa objetiva o ensino 
de “Teorias, métodos e práticas em antropologia aplicada às Ciências 
Biológicas e História do pensamento antropológico com afunilamento 
para a Antropologia no Brasil”. A expressão “aplicada às Ciências Bio-
lógicas” deixa em aberto o que seria essa aplicação do conhecimento 
antropológico quando poderia ser formulada uma ementa que propi-
ciasse aos acadêmicos a contribuição que a antropologia tem a oferecer 
ao debate interdisciplinar quando versa sobre o contexto dos saberes 
locais de populações tradicionais que compõem a diversidade étnica do 
estado de Mato Grosso e Amazônia e como estas populações desenvol-
veram conhecimentos que abarcam o uso de plantas, substâncias, entre 
outros elementos com a finalidade de cura, bem-estar e fins rituais, 
considerando nesse debate, as questões que envolvem os direitos dos 
povos sobre seus conhecimentos e os interesses do mercado mundial 
e as leis de patentes que tem exercido constrangimentos políticos aos 
povos indígenas em ceder estes conhecimentos sob o argumento de 
que pesquisas sobre o kampô, por exemplo, visam a cura de doenças 
e epidemias que atingem a população mundial (CUNHA, 2009). 

No curso de graduação em Educação Física, há uma disciplina inti-
tulada Abordagens sócio antropológicas da Educação Física na escola 
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(45h). A análise da ementa identifica um recorte analítico de escopo 
abrangente, de cunho generalista e evolucionista ao prever o estudo 
“de civilizações antigas até as sociedades contemporâneas”. Há temá-
ticas que poderiam ser estudas com disciplinas de antropologia tendo 
em vista que, desde a constituição de sua história, nas suas diferentes 
vertentes vêm desenvolvendo diversos estudos que focalizam corpo, 
pessoa e indivíduo, ritos, performances e os marcadores da diferença 
cultural como etnia, raça, classe e gênero. 

O curso de graduação em Ciências Biológicas, por sua vez, não tem 
a antropologia no currículo, mas a disciplina Ecologia de Populações 
que prevê os conceitos de comunidades, cultura e difusão cultural. 
Ressalta-se que o conceito de difusão cultural há muito foi relativiza-
do pela teoria antropológica sendo reconhecido como parte de uma 
abordagem da história da antropologia formulada em fins do século 
XIX e início do século XX. Conforme Eriksen e Nielsen (2007, p. 39-40), 
“[...] os difusionistas estudavam a distribuição geográfica e a migração 
de traços culturais e postulavam que culturas eram mosaicos de tra-
ços com várias origens e histórias”. Esta perspectiva vinculava-se em 
bases evolucionistas ao procurar “uma descrição completa da difusão 
de traços culturais dos tempos primitivos até hoje” 10. Para os difusio-
nistas, todas as mudanças sociais levariam as sociedades a estágios 
mais complexos de “cultura”. Há outras disciplinas de antropologia 
ministradas por professores antropólogos de outros departamentos e 
institutos da UFMT, como a disciplina Educação e Antropologia (120h) 
do curso de Pedagogia do Instituto de Educação e Antropologia da 
Saúde no Instituo de Saúde Coletiva. 

A pesquisa feita nos projetos políticos pedagógicos dos cursos 
de graduação da UFMT disponíveis no site da universidade e minha 
experiência como docente em cinco deles permitem apontar que os 
cursos que não possuem a antropologia como disciplina, obrigatória ou 
optativa são os de Arquitetura, Enfermagem, Educação Física e Mate-
mática, Engenharia Sanitária e Ambiental, Administração, Engenharia 
Civil e Medicina Veterinária. Os cursos de graduação em Arquitetura 
e Comunicação Social (Jornalismo, Rádio e TV), embora objetivem a 
formação de profissionais com habilitações e competências acerca 

10 Ver Eriksen e Nielsen (2007).
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da diversidade e do patrimônio cultural, das formas de habitação e 
comunicação social, não têm antropologia como disciplina obrigatória 
ou optativa em suas estruturas curriculares.  O curso de Comunicação 
Social e Geografia retiraram a antropologia do rol de suas disciplinas. 

De modo geral, identifica-se a presença da disciplina antropológica 
em 15 cursos de graduação na UFMT, com 29 disciplinas. Destas, 13 são 
do curso de Ciências Sociais, 07 disciplinas obrigatórias e 08 optativas 
em outros cursos. Sem contar as disciplinas dadas nos programas de 
pós-graduação da universidade Estudos de Cultura Contemporânea 
(ECCO) e Instituto de Saúde Coletiva (ISC). 

Docência, interfaces e diálogo de saberes.  
O direito à diferença e o direito à igualdade

Os povos indígenas gostariam de compartilhar com o mundo, a par-
tir da universidade, seus saberes, seus valores comunitários, suas cos-
mologias, suas visões de mundo e seus modos de ser, de viver e de estar  
no mundo, onde o bem viver coletivo é a prioridade (BANIWA, 2012). 

Quando a Universidade estará pronta para receber os povos indí-
genas? A frase é da estudante indígena Idaleuza Calomezore de Souza, 
da etnia Umutina, Terra Indígena Umutina, município Barra do Bugres, 
acadêmica do curso de nutrição da UFMT.11 A pergunta da acadêmi-
ca interpela a universidade no sentido de desestabilizar o discurso 
corrente entre docentes e discentes da UFMT e outras universidades, 
declarações de jornais e mídias, quando afirmam que “não estão pre-
parados para receber os índios na universidade” sob o argumento de 
uma possível “queda na qualidade do ensino superior” ou de que “eles 
não teriam capacidade” para uma trajetória acadêmica qualificada 
ou ainda que “não deveriam estar na universidade e sim isolados na 

11 Os Umutina viviam antigamente na margem direita do rio Paraguai, aproximadamente entre 
os rios Sepotuba e Bugres. Sua área de domínio, entretanto, estendia-se desde aquelas paragens 
até o rio Cuiabá. Com a chegada dos não índios os Umutina deixaram a região do Sepotuba e 
migraram mais para o norte, passando a viver às margens do rio Bugres, por eles denominado 
Helatinó-pó-pare, afluente do alto Paraguai. Estão distribuídos em duas aldeias, uma de nome 
‘Umutina’, onde vivia a maioria de sua população (420 indivíduos), e a outra, mais recente, é 
chamada de ‘Balotiponé’, onde moram as outras 25 pessoas, divididas em cinco famílias [dados 
de 2009]. As aldeias estão localizadas na Terra Indígena Umutina, em uma área de 28.120 hec-
tares homologada em 1989, nos municípios de Barra do Bugres e Alto Paraguai, entre os rios 
Paraguai e Bugres, em Mato Grosso. A TI está situada em uma faixa de transição da Amazônia 
e do Cerrado, sendo que este último compreende a maior parte do território, cf. http://pib.so-
cioambiental.org/pt/povo/umutina/2022. 
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floresta onde é o lugar deles”. A frase paradigmática associada à ideia 
da aculturação e perda de identidade pode ser observada na decla-
ração de que “se os índios usam roupas, celulares e falam português, 
deixaram de serem índios”.

 Em outras palavras, se os indígenas passam a incorporar em suas 
vidas os bens de consumo, tecnologias e a estudar nas universidades 
da sociedade não indígena, são consideradas destituídos de sua iden-
tidade étnica e de seus direitos constitucionais como povos autônomos 
e brasileiros. A imagem do índio “hiper-real” sustenta o discurso social 
que nega a diversidade (RAMOS, 2012).

Os discursos contrários à presença de pessoas de etnias indígenas, 
quilombolas e negras na universidade, revelam a permanência de 
visões e práticas que remontam ao período colonizador da história 
do Brasil, asseverando que nem mesmo o acesso à tecnologia e ao 
conhecimento acumulado das universidades, estes povos teriam di-
reito. Idaleuza desestabilizou um contexto de enunciação do discurso 
colonial baseado nos “grandes divisores” que estabeleceram a relação 
assimétrica entre sujeito do conhecimento e objeto de investigação, 
entre “nós” e “ele”.

A lei 12.711/2012 estabelece a obrigatoriedade da reserva de 50% 
de vagas nas Universidades e Institutos Federais até 2016 para estu-
dantes de escolas públicas, de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. 
Conforme a análise de Gersem Baniwa (2012), as Universidades e Ins-
titutos Federais precisam criar programas de inclusão e permanência 
dos povos indígenas no ensino superior e dar continuidade àqueles 
programas já existentes considerando que os estudantes indígenas são 
oriundos de processos educacionais diferentes daqueles dos estudan-
tes da sociedade não indígena.  Nas suas palavras, “o desafio é como 
esta instituição superior formadora pode possibilitar a circulação e a 
validação de outros saberes, pautados em outras bases cosmológicas, 
filosóficas e epistemológicas” (BANIWA: 2012, p.04). 

A legislação vigente no âmbito da educação brasileira exige que as 
instituições educativas e os sistemas de ensino construam e consolidem 
formas de acesso, estruturas e garantias de condições de permanência 
aos estudantes no que se refere aos marcadores da diferença cultural 
que historicamente operaram como dispositivos de regimes de exclusão 
social: a diversidade étnico-racial, gênero e sexualidade, a desigualdade 
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social e econômica. Estes marcadores da diferença cultural, resseman-
tizados no âmbito das políticas públicas para a educação, tornam-se, no 
Brasil contemporâneo, dispositivos de acesso e efetivação dos direitos 
à educação, ao reconhecimento étnico e cultural e à cidadania.  

O conhecimento acumulado da antropologia das populações afro-
-brasileiras como subárea da Antropologia destaca-se, por sua vez, nos 
campos, linhas de pesquisas e disciplinas dos cursos de graduação e 
programas de pós-graduação em antropologia e ciências sociais con-
tribuiu, sobretudo, para a construção, implantação e consolidação de 
políticas públicas de inclusão social no campo da educação, da saúde, 
da cultura e do direito das populações indígenas e quilombolas.   

Ressalta-se o acúmulo de experiências de pesquisa na Amazônia, 
cerrado e pantanal que a antropologia no Brasil desenvolve acerca da 
relação entre populações tradicionais, biodiversidade e conhecimentos 
locais dos povos da floresta, conflitos ambientais e direitos tradicionais 
(CUNHA, 2009; ALMEIDA, 2010). Os estudos antropológicos na interface 
com a sociologia, a história, o direito ou com a saúde, têm examinado 
problemáticas acerca de grupos urbanos, pobreza, movimentos sociais, 
corpo, saúde, violência, justiça, religião entre outras questões que têm 
subsidiado a formulação de políticas públicas no Brasil (TRAJANO; W. 
& RIBEIRO, GUSTAVO LINS, 2002).

O contexto sociocultural das comunidades quilombolas de Mato 
Grosso pode, igualmente, ser incluído como conteúdo e bibliografia 
nas disciplinas dos cursos de graduação de ciências sociais e naque-
les que incluem em seus projetos políticos pedagógicos, disciplinas 
obrigatórias e optativas, que versam sobre o conteúdo antropológico 
tais como os cursos de graduação em Licenciatura e Bacharelado em 
História, Filosofia, Geografia, Pedagogia, Letras, Música, Nutrição, 
Medicina, Direito, Serviço Social Estatística e Psicologia. Os currículos 
e os manuais didáticos que silenciam e chegam até a omitir a condição 
de sujeitos históricos às populações negras e ameríndias contribuem 
para a falta de compreensão e entendimento da formação cultural e 
histórica brasileira e, particularmente, para o não reconhecimento 
das identidades negras e indígenas do mundo contemporâneo. Não 
obstante, estudos recentes constatam que o imaginário social de muitos 
estudantes brasileiros acerca da África e dos africanos ainda compõe-se 
de imagens, conceitos e estereótipos (OLIVA, 2009; p. 80). 

108 



A política de Estado para a educação no Brasil está expressa no 
Plano Nacional de Educação 2011-2020 (PNDE) que reconhece o papel 
estratégico das instituições de educação básica e superior na constru-
ção de uma política educacional que contemple o direito à educação 
de grupos e povos social e historicamente excluídos, como os negros, 
quilombolas, pessoas com deficiência, povos indígenas, trabalhadores 
do campo, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros 
(LGBT) e ciganos. Além do direito ao acesso por meio da Lei de Cotas 
12.711/11/2012, sancionada recentemente, o PNDE, considera como 
eixos estruturantes a liberdade de expressão religiosa em todas as 
instituições de ensino e o reconhecimento dos direitos humanos. 12

No caso da educação quilombola, a lei 10.639 que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura afro-bra-
sileira não é suficiente para dar conta da especificidade da educação 
para as comunidades remanescentes de quilombos como nos termos 
da educação diferenciada para os povos indígenas. A educação qui-
lombola não é uma variação da educação do campo na medida em que 
não são comunidades que poderiam ser classificadas na categoria de 
trabalhadores rurais ou camponeses sem que se reconheça a diferença 
cultural e as identidades étnicas destas comunidades. O termo quilom-
bo dever ser considerado em suas implicações semânticas históricas 
e contemporâneas, conforme argumenta Eliane Cantarino O’Dwyer:

Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere 
a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de 
comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou 
de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma nem 
sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou 
rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 

12 Dados do Censo da Educação Superior de 2011, divulgados em 2012 pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), apontam aumento no número de pretos e pardos jovens com ensino superior no 
País. Em 2011, 8,8% dos jovens de 18 a 24 anos autodeclarados pretos (conforme nomenclatura 
do IBGE) frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior. Em 2004, a proporção era 
de 5%; e em 1997, de apenas 1,8%. Quando se analisam os números de jovens autodeclarados 
pardos, também se observa uma melhora - em 2011, 11% dos jovens pardos, de 18 a 24 anos, 
frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior, ante 5,6% em 2004 e 2,2% em 1997. 
Entre 2010 e 2011, a matrícula no ensino superior cresceu 7,9% na rede pública e 4,8% na rede 
privada. Nesse período, a matrícula cresceu 6,4% nos cursos de bacharelado, 0,1% nos cursos 
de licenciatura e 11,4% nos cursos tecnológicos. Os cursos de bacharelado representam 66,9% 
das matrículas. Já os de licenciatura são 20,2%; os tecnológicos, 12,9%. Evidente que esse núme-
ro ainda é baixo se comparado com os números da população que autodeclara negra, preta e 
indígena, conforme as categorias de pesquisa censitária do IBGE.
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práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de 
seus modos de vida característicos e na consolidação de um territó-
rio próprio. A identidade desses grupos também não se define pelo 
tamanho e número de seus membros, mas pela experiência vivida e 
as versões compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade 
enquanto grupo. Neste sentido, constituem grupos étnicos conceitual-
mente definidos pela antropologia como um tipo organizacional que 
confere pertencimento mediante normas e meios empregados para 
indicar afiliação ou exclusão (O’Dwyer, 2010, p.43).

Para compreender as comunidades quilombolas como grupos 
étnicos, a antropologia tem considerado o que é socialmente e sig-
nificativamente relevante para o grupo, em outras palavras, são as 
comunidades quilombolas que definem suas identidades étnicas a 
partir de suas diferenças culturais, diferenças que são eleitas pelo 
grupo em sua auto definição como “remanescentes de comunidades 
de quilombos” e/ou “comunidades negras” (ARRUTI, 1997; 2006; 2008). 

A sociedade brasileira em sua condição pluriétnica precisa consi-
derar no âmbito das políticas públicas que o direito à igualdade não 
prescinde do direito à diferença. Em todos os estados brasileiros há 
comunidades quilombolas que começam a pautar suas mobilizações 
políticas reivindicando não somente a titulação de seus territórios 
tradicionais, mas políticas públicas de educação diferenciada para as 
comunidades quilombolas. 

O direito à diferença e o direito à igualdade são dois planos tensos, 
ambivalentes, relacionais e, simultaneamente, complementares na 
medida em que apontam para as relações de força entre segmentos 
sociais como as comunidades quilombolas, os povos indígenas e o Es-
tado.  Em outras palavras, é nesse entre lugares como formulou Homi 
Bhabha (2003), que emergem sujeitos e coletividades insurgentes 
enunciando os processos históricos e os regimes de exclusão que os 
colocou à margem da condição de cidadãos de direito: a hierarquização 
e a produção de desigualdades sociais, as várias formas de injustiça e 
negação de direitos e reconhecimento das diferenças culturais. 

É preciso identificar, entretanto, que quando se fala em diferenças 
culturais não estamos estabelecendo uma equivalência com desigual-
dade, embora, como destacou Peter Fry (2012), muitas diferenças estão 
marcadas por ela. Este parece o caso da população negra, quilombola 
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e indígena no Brasil. Mirando essa questão, a antropologia procura 
há décadas evitar possibilidades de naturalização das desigualdades 
como atributo inerente à diferença, colocando a nu e desestabilizando 
formas e regimes de poder que procuraram e ainda procuram, sujeitos 
à margem do campo dos direitos e da cidadania. 

Do ponto de vista antropológico, falar do “direito à diferença” é 
tratar do reconhecimento da multiplicidade sociocultural e do reco-
nhecimento da legitimidade política do direito à igualdade. Em outras 
palavras, o Estado é provocado a reconhecer, embora nem sempre o 
faça que a nação não é uma totalidade homogênea e que não há uma 
cultura nacional na qual cabe um caldeirão de diferenças vivendo o 
mito da democracia racial (VIANNA, 2012, p. 210).

Considerações

O ensino da Antropologia nas estruturas curriculares dos cursos 
de graduação de outras áreas de conhecimento como as ciências da 
terra, as ciências da saúde, jurídico e comunicação, poderiam ser 
ampliadas por meio de diálogos e interfaces a partir de alguns eixos 
relacionados à educação para a cidadania, aos direitos coletivos e às 
territorialidades tradicionais, à promoção da diversidade cultural com 
vistas à formação de estudantes críticos, cidadãos e com formação 
qualificada para atuar na sociedade mais ampla. 

Estes eixos integrados às disciplinas de Antropologia propostas 
aos cursos citados acima poderiam focalizar os seguintes temas: 1) 
identidades, poder e relações de gênero 2) saberes locais, territoria-
lidades e práticas sociais, 3) diversidade cultural, arte e cidadania. O 
desenvolvimento dos três eixos propostos propiciaria aos estudantes 
maior aprofundamento nas áreas temáticas e suas interfaces com a 
Antropologia, no aprendizado das teorias antropológicas acerca da 
compreensão das diferenças culturais constitutivas das relações sociais 
em diversos domínios da vida em sociedade. 
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Metodologias para o  
engajamento do estudante

Hélia de Almeida Santos Vannucchi

O presente artigo parte de uma fala da ilustríssima reitora da UFMT, 
Profª Drª Maria Lúcia Cavalli Neder, por ocasião de sua Aula Magna 
intitulada O ensino na UFMT: elementos para reflexão, ministrada no 
Curso de Capacitação Docente, realizado em fevereiro de 2012, em que 
ela ressaltou a importância de se adequar metodologias de ensino às 
características dos alunos atuais, muito diferentes das dos alunos que 
fomos, até mesmo em função do uso que estes fazem das tecnologias 
(principalmente as midiáticas) que não existiam há 20 anos.

As novas tecnologias midiáticas permitem que tenhamos acesso ao 
mesmo conteúdo por diversos canais diferentes, assumindo distintas 
formas de recepção. Esta coexistência de múltiplos sistemas de mídia 
pelos quais o conteúdo passa fluidamente é, para Jenkins (2009, p. 
377) um entendimento amplo de seu conceito de convergência. Para 
o autor, esta convergência deve ser entendida como um processo 
contínuo e não uma relação fixa e vai além do fluxo de conteúdo que 
circula pelas múltiplas plataformas de mídia. 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos 
através de múltiplas plataformas de mídia, à coope-
ração entre múltiplos mercados midiáticos e ao com-
portamento migratório dos públicos dos meios de co-
municação, que vão a quase qualquer parte em busca 
das experiências de entretenimento que desejam. 
(JENKINS, 2009, p. 29).

Jenkins ressalta ainda que esta convergência tem consequências 
para além de como encaramos nossas relações com as mídias, apontan-
do que as habilidades que adquirimos neste processo “têm implicações 
no modo como aprendemos, trabalhamos, participamos do processo 
político e nos conectamos com pessoas de outras partes do mundo” 
(JENKINS, 2009, p. 51).

114 



Este contexto cultural, instaurado por estas novas tecnologias mi-
diáticas, sugere a necessidade de repensar formas de ensino, adequan-
do-as ao estudante que já se insere neste cenário, um estudante mais 
acostumado a buscar informações e, portanto, mais apto a fazer-se 
sujeito de seu aprendizado. 

Pensar o estudante como um “sujeito da permanente construção 
do conhecimento”, onde o aluno passa de receptor a produtor de co-
nhecimentos, é um dos pontos que foi destacado por NEDER (2012). 
Segundo ela, o estudante deve ser atuante no processo de ensino que 
deve seguir uma concepção dialógica, onde o conhecimento deve ser 
compartilhado, e o professor deixa de lado a função de “repetidor”. 

Para Antunes (2000, p. 36-37) o interesse do aluno passou a ser a 
força que comanda o processo de aprendizagem, suas experiências e 
descobertas, o motor  de  seu  progresso e o professor,  um  gerador  
de situações estimuladoras e eficazes.

As tecnologias exigem novos pensamentos, novas posturas também 
no ambiente escolar, e reafirmam a necessidade da renovação da 
instituição Escola como um todo, uma vez que cada estudante possui 
suas próprias vivências, tem estilos cognitivos e estilos de aprendizado 
próprios. 

O perfil do estudante mudou e isso é um fato, e em função disso o 
perfil do professor também muda. O professor necessita interagir no 
processo educacional, na metodologia estudada e planejada para que 
o aprendizado efetivamente aconteça.

Para Geraldi (2004, p. 21), por exemplo, “[...] ensinar não é mais 
transmitir e informar, ensinar é ensinar o sujeito aprendente a cons-
truir respostas, portanto, só se pode partir de perguntas”. Para o autor, 
cabe ao professor estimular o aluno a “aprender a aprender, para 
construir conhecimentos”. E, para isto, segundo o autor, o processo de 
ensino deve estar baseado nas questões do vivido, no intuito de bus-
car a compreensão dos acontecimentos da vida. Trabalhar, portanto, 
a partir de problemas reais e de estudos de casos, pode ser um ponto 
de partida para que o estudante perceba a importância e a relação do 
conteúdo a ser aprendido com sua realidade.

Sabemos que a maioria dos jovens tem muita facilidade e grande 
interesse na linguagem dos meios digitais, passam horas na frente do 
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computador, seja como entretenimento, mera curiosidade, por mo-
tivos profissionais, de relacionamento e/ou como fonte de pesquisas 
diversas. E este fator não pode ficar de fora de nossos planejamentos 
metodológicos, pois, se queremos um aluno pensante e ativo na cons-
trução de seu próprio conhecimento, devemos tornar o meio em que 
este aluno vive mais próximo das práticas pedagógicas. 

Segundo Moran (2007), as redes digitais possibilitam organizar o 
ensino e a aprendizagem de forma mais ativa, dinâmica e variada, 
privilegiando a pesquisa, a interação e a personalização dos estudos 
em múltiplos espaços e tempos presenciais e virtuais. Assim, a orga-
nização escolar precisa ser reinventada para que todos aprendam de 
modo mais humano, afetivo e ético, integrando os aspectos individual 
e social, os diversos ritmos, métodos e tecnologias, para ajudarmos a 
formar cidadãos plenos em todas as dimensões.

Quando pensamos o aluno como atuante no processo de ensino e 
responsável por sua aprendizagem, entendemos que alunos e profes-
sores têm um papel ativo. A aprendizagem desenvolve-se de forma 
colaborativa, e a construção de conhecimentos dá-se também a partir 
das participações e contribuições de todos. 

O You Tube é um exemplo de que o ensino pode se dar de forma 
compartilhada, dinâmica e atrativa, pois existem tutoriais ricos, mui-
tas vezes criados sem a pretensão pedagógica, mas com o intuito “eu 
quero compartilhar”, “eu domino a linguagem e você pode aprender 
também!”. 

Partindo de todas essas premissas dispostas e tentando equa-
cioná-las, podemos nos valer dos recursos presentes nos Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA), uma vez que   permitem expandir as 
interações da aula para além do momento presencial. Estes ambientes, 
inclusive, coadunam, como já mencionamos, com o perfil dos alunos de 
hoje, jovens que se utilizam frequentemente das tecnologias midiáticas.

A título de exemplificação deste perfil, foi feita uma rápida pesquisa 
com alunos de algumas salas do curso de Comunicação Social - Publi-
cidade e Propaganda sobre o uso da internet. Tal pesquisa, embora 
não possa ser base para generalizações, pela baixa amostragem, é 
representativa para a situação de ensino que se apresenta, uma vez 
que foi realizada justamente com alunos das disciplinas pelas quais 
será iniciado o uso do AVA como apoio às estratégias de ensino. 
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Nesta pesquisa foi possível constatar que muitos dos alunos têm 
mais de um e-mail que acessam, ao menos, semanalmente. A grande 
maioria diz deixar seus e-mails abertos e os consultam frequentemente, 
ou, como disseram, o consultam “o dia todo”. 

Muitos (embora não a maioria), já mantiveram um blog, e inclusive 
um destes alunos declarou participar de um blog coletivo onde sua 
participação era semanal justamente em virtude disto.

Todos os alunos entrevistados disseram já ter participado de al-
gum fórum ou lista de discussão, sendo que alguns já foram inclusive 
moderadores de alguma destas listas. 

O Facebook é considerado por eles como a ferramenta mais efi-
caz de comunicação atualmente, a ponto de muitos deles deixarem 
de utilizar outras ferramentas como o MSN Messenger (programa 
da mensagens instantâneas), ou outras redes sociais (como o Orkut) 
para concentrar suas atividades neste site. De acordo com os alunos, 
atualmente já não há a necessidade de acessar outro site que não 
seja o Facebook. No lugar do MSN, utilizam programa de mensagens 
instantâneas do próprio Facebook; páginas de bandas de música ou 
de marcas e produtos podem ser encontradas no Facebook; jogos, já 
existem diversos que podem ser jogados a partir do site e até mesmo 
o e-mail pode ser substituído pelo sistema de mensagens ali existente. 
A grande maioria diz estar conectado a esta rede “o dia todo”, acessan-
do-a, inclusive, a partir de seus celulares e smartphones.

Ao longo destes primeiros dez anos de docência pude observar que 
a utilização de diversas estratégias pedagógicas e a criação de projetos 
interdisciplinares podem ser eficazes, principalmente como forma 
de incentivar os alunos a participar mais ativamente de sua própria 
construção de conhecimentos, na medida em que, as  primeiras os 
atraem pela variedade de estímulos e a interdisciplinaridade, por lhes 
proporcionar o entendimento da confluência das diversas disciplinas 
e as interdependências de seus conteúdos e das competências por elas 
trabalhadas. 

As disciplinas de Planejamento de Campanha II e Mídia II, do curso 
de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, a serem ministradas 
neste semestre, estão sendo organizadas e divididas em dois momentos 
básicos, o primeiro, onde são trabalhados os conceitos e um segundo, 
onde o aluno colocará estes conceitos em prática, por meio de um Pla-
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nejamento (de Campanha ou Mídia, conforme a disciplina). Tal Planeja-
mento deverá ser desenvolvido para um produto e/ou empresa reais, so-
bre os quais o aluno possa levantar as informações iniciais necessárias  
(em publicidade, estas informações são organizadas em um briefing).

Primeiro momento

O primeiro momento da disciplina se utilizará de aulas expositivas 
dialogadas para a apresentação de conceitos básicos, necessários à sua 
introdução. Com relação à aulas expositivas dialogadas, Anastasiou e 
Alves (2007, p. 79) dizem ser “[...] uma estratégia que vem sendo pro-
posta para superar a tradicional palestra docente”, onde a participação 
do estudante é fundamental, de forma a garantir a mobilização que 
propicie a criação de condições para a construção e a elaboração da 
síntese do objeto de estudo. Nas aulas, este será o momento de apre-
sentar o conteúdo de determinado tópico, estimulando-os a participar 
com perguntas e observações sobre o assunto.

Ao longo do período de conceituação, os alunos serão estimula-
dos a buscar e apresentar em sala exemplos relativos aos conteúdos 
estudados. 

A utilização de vídeos podem ilustrar e complementar o conteúdo, 
pois este recurso de aprendizagem no âmbito pedagógico pode gerar 
inovações na prática das ações de ensino- -aprendizagem, além disso, 
nos possibilitará também abordar, investigar e criar novas formas de  
interação e de interatividade para a construção do  conhecimento. 

E neste clima de dinamismo e motivação, trabalharemos em cima 
dos cases, (relatos trabalhos realizado nas áreas comunicação, que 
apresentam uma análise da situação anterior, as ações comunicacio-
nais tomadas e os resultados atingidos) com a finalidade de estimular 
a pesquisa e logicamente de aproximarmos os alunos do cotidiano das 
disciplinas trabalhadas dentro de sala de aula, A prática de entrevistas 
com especialistas em temas abordados por essas disciplinas  também 
poderão estar entre os vídeos pré-selecionados. Afinal, a utilização de 
exemplos, em especial cases, trazidos pelos alunos ou mesmo pelo pro-
fessor tem sido uma das estratégias eficazes, que segundo a avaliação 
de alunos de outros semestres, os estimula e os ajuda a compreender 
a aplicação prática dos conceitos.
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Os cases deverão ser alvo de debates em sala e, eventualmente, 
poderão ser utilizados como tópicos para listas de discussão (realizadas 
dentro do AVA). O uso de lista de discussão, mais uma vez segundo 
Anastasiou e Alves (2007, p. 85), possibilita um  “aprofundamento de 
objetos de estudo, tornando-se uma estratégia própria ao momento 
de construção e de elaboração de sínteses contínuas”. De modo a ga-
rantir a mobilização dos alunos, os tópicos das listas serão definidos 
coletivamente, dentre os assuntos abordados pela disciplina.

Listas de discussão permitem, a partir do conhecimento que cons-
troem, a instauração de uma inteligência coletiva, termo cunhado 
por Lévy (1998, p. 28-29) e por ele definido como “uma inteligência 
distribuída por toda parte, incessantemente polarizada, coordenada 
em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competên-
cias”, cuja base e objetivo “são o reconhecimento e o enriquecimento 
mútuo das pessoas”.

A inteligência coletiva, de acordo com Jenkins (2009, p. 30), é de 
certa forma incentivada pela convergência dos meios de comunicação, 
na medida em que existem mais informações sobre um dado assunto 
do que uma pessoa possa armazenar em sua cabeça, criando assim, 
um incentivo extra para as conversas sobre os conteúdos midiáticos 
que são consumidos. Ainda para Jenkins (2009, p. 88) “[...] o que 
consolida uma inteligência coletiva não é a posse do conhecimento - 
que é relativamente estática -, mas o processo social de aquisição do 
conhecimento - que é dinâmico e participativo”.

Durante todo o processo de aprendizagem os alunos serão esti-
mulados a manter, dentro do AVA, um diário de bordo, cujo intuito 
de registro pessoal tem relação com a ideia original dos blogs, que 
inicialmente eram diários digitais. 

Segundo momento

O segundo momento da disciplina, aquele em que o aluno aplicará 
os conceitos aprendidos na elaboração de um Planejamento se consti-
tui, basicamente em resolução de problemas. Anastasiou e Alves (2007, 
p. 86) afirmam que “[...] essa estratégia vem sendo usada visando o 
desenvolvimento do pensamento reflexivo, crítico  e  criativo dos 
estudantes para situações e dados da realidade”. E ainda que quando 
esta estratégia vincula o estudante à sua (futura) área profissional o 
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estudante “mantém-se mobilizado, busca aplicar os conhecimentos 
construídos na direção da solução e na elaboração da síntese, uma 
vez que está diretamente interessado na resposta ou solução para a 
situação”.

Nesta estratégia, o papel do professor é o de orientador, estimulan-
do o estudante durante todo o processo de aprendizagem. 

De acordo com Demo (2011, p. 117) a “[...] aprendizagem por 
problematização favorece claramente a prática da pesquisa como 
princípio educativo, reconhecida como proposta que motiva modos 
mais profundos e autorais de aprendizagem”. 

A elaboração do Planejamento permite ao estudante exercitar a 
prática a partir dos conceitos aplicados, é, de alguma forma, uma simu-
lação de parte do trabalho que ele poderá exercer profissionalmente.

Chaves (2008), ao estudar games como ferramentas educacionais, 
coloca a imersão, a interatividade e a simulação de mundos novos como 
“[...] ingredientes que chamam a nossa atenção para novos conceitos, 
para uma nova realidade cultural e social”. Podemos estabelecer um 
paralelo e entender que a imersão no problema que o estudante é 
levado a resolver e a simulação de uma situação profissional são ele-
mentos importantes para a consolidação do entendimento a respeito 
dos conteúdos fundamentais exigidos para a realização deste trabalho.

Momentos avaliativos

Buscando atender ao ideal de uma prática de avaliação processual, 
considerada a ideal por diversos autores, e inclusive recomendada 
pela Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação, será feito o acom-
panhamento da compreensão do conteúdo trabalhado aula a aula. No 
entanto, frente às dificuldades de aplicação deste modelo, adotaremos 
a proposta de LUCKESI (2005, p. 107) que recomenda um modelo misto 
“[...] que leva em consideração, de um lado, o processo e, de outro, 
momentos pontuais de práticas de avaliação”.

Os momentos pontuais serão compostos por avaliações periódicas 
através de exercícios a serem realizados tanto individual (quando 
mais reflexivos) quanto coletivamente (quando mais analíticos) e pela 
execução do Planejamento.
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Com relação ao Planejamento, vale lembrar, que em sua proposta, 
o trabalho será acompanhado de perto pelo professor, com correções 
e propostas de revisão durante toda a sua tessitura.

Considerações

Este trabalho teve o intuito de apresentar uma proposta que será 
posta em prática durante o primeiro semestre letivo de 2012. Espera-
mos que ao seu término, tenhamos colhido uma frutífera experiência 
onde os alunos tenham se sentido estimulados a participar do processo 
de construção de seus conhecimentos e que, se não todos, quase todos 
eles tenham obtido um rendimento satisfatório dentro das expectativas 
da disciplina e que possam ser espelhos para novos planejamentos 
e novas práticas de ensino  com conteúdos realmente orientados e 
significativos e, de forma mais ambiciosa ainda, esperamos que estes 
alunos percebam a importância que é participar ativamente do pro-
cesso de construção do conhecimento de seus próprios aprendizados. 
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Revista Fuzuê: teoria, prática e 
interdisciplinaridade no curso de 
Comunicação Social/Jornalismo13

Janaína Sarah Pedrotti 
Thiago Cury Luiz

O Jornalismo na contemporaneidade desenvolve-se em um con-
texto social complexo, em que os indivíduos se encontram imersos em 
um cenário interconectado, de saberes, costumes e relações. Henry 
Jenkins (2009), ao refletir sobre essas conexões sociais maximizadas 
no contexto tecnológico, aponta para a cultura da convergência14 como 
uma característica deste movimento.

Embora o foco de nosso artigo não seja o de pensar o contexto 
da convergência, remetemos a este panorama para contextualizar 
a ambiência em que a formação em Jornalismo ocorre. De maneira 
específica, dimensionamos nossa referência à complexidade desse 
movimento ‘convergente’ em que a sociedade está envolta.

Dessa forma, entendemos como inadiável que o ensino em Jorna-
lismo seja pensado em meio a esse cenário complexo e de significações 
infinitas. Ao mesmo tempo, desafiamo-nos a trabalhar com uma meto-
dologia que oportunize aos sujeitos, envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem, a produção de conhecimento por uma perspectiva 
do pensamento complexo. Ao serem instigados a produzir de forma 
transversal, acionando conhecimentos de uma ou outra disciplina, 
ou mesmo de ambas, os discentes atuam no campo das relações do 
conhecimento. 

13 Embora muitos cursos aderiram à nomenclatura “Jornalismo”, a graduação na Universidade 
Federal de Mato Grosso é, oficialmente, Bacharelado em Comunicação Social com Habilitação 
em Jornalismo.

14 Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadoló-
gicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando. A convergência representa uma 
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas infor-
mações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos, em que a cultura partici-
pativa estabelece significativa presença. 
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Edgar Morin, filósofo que discute sobre a eminência e obrigatorie-
dade do pensamento complexo para se pensar a pós-modernidade, dá 
as linhas gerais para uma estrutura do pensamento complexo15. Em 
suas articulações, temos lançado o desafio de que o conhecimento, para 
ser pertinente, deve enfrentar a complexidade. Para Morin (2007 apud 
PIMENTA, 2013, p. 34), o grande desafio do pensamento complexo não 
é a busca da completude, característica do pensamento simples, mas 
sim poder estabelecer uma articulação entre os mais diversos campos 
de pesquisas e disciplinas. 

Trazemos essa discussão para a formação em Comunicação Social, 
na habilitação de Jornalismo, pela proposta da produção conjunta a 
partir de diferentes áreas de atuação naimprensa. De forma específica, 
propusemo-nos ao desafio de unir, por uma proposta interdisciplinar16, 
as atividades laboratoriais das disciplinas de Fotojornalismo, do 4º 
semestre da habilitação em Jornalismo, ministrada pela docente Ms. 
Janaina Sarah Pedrotti, e Jornalismo de Revista, alocada no 6º semes-
tre, sob a responsabilidade do docente Ms. Thiago Cury Luiz, ambos 
do curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). 

A partir disso foi possível combinar as atividades desenvolvidas com 
duas turmas da habilitação de Jornalismo, com vistas à produção dos 
estudantes de uma revista especializada em esporte e cultura em Cuiabá. 

Outra dimensão presente na iniciativa deste trabalho é a de produ-
zir conhecimento no campo da autonomia dos sujeitos, corroborando 
com a discussão trazida por Paulo Freire em seus diálogos sobre a 
Pedagogia da Autonomia e da Educação Bancária (2014). Dessa forma, 
os alunos são introduzidos em uma dinâmica em que tomam decisões, 
acionam seus conhecimentos particulares, desenvolvendo saberes 
coletivos. Assim, a escolha da segmentação do produto e posterior 
definição de pautas jornalísticas, imagens, diagramação, enfim, do pla-
nejamento à execução, é definida pelos alunos envolvidos no projeto.

15 Complexus, segundo Morin (2006, p. 13), significa tecido junto, em um primeiro momento. Essa 
estrutura de pensamento reflete o todo indivisível. O todo nessa perspectiva é mais que a soma 
das partes. Em um segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, 
ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. 

16 Os itens III e IV dos Artigos 2º e 3º, respectivamente, mencionam a necessidade de incenti-
var a interdisciplinaridade (RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14242-rces-
001-13&category_slug=setembro-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 17.fev.2016).
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Este artigo tem como intuito apresentar como desenvolvemos as 
duas disciplinas tendo a revista Fuzuê como motivação principal. O 
trabalho isolado, pautado na literatura específica de cada área e a atua-
ção em conjunto foi responsável pela produção e publicação de duas 
edições da revista, contando com a terceira, já em fase de produção. 
Fuzuê foi concebida em maio de 2014 e a interdisciplinaridade entre 
Fotojornalismo e Jornalismo de Revista acontece desde o segundo 
semestre do último ano.

Memorial teórico sobre fotojornalismo

“A máquina de fotografia é um espelho dotado de  
memória, porém incapaz de pensar”.

Anold Newman

A Alemanha é considerada o berço do fotojornalismomoderno, 
uma vez que a origem das revistas ilustradas tem em solo germânico 
sua propulsão. Após a guerra, nos anos 20 e 30 do século XX, surgem 
várias revistas ilustradas, com tiragem de mais de cinco milhões de 
exemplares e uma audiência estimada em mais de 20 milhões de pes-
soas. Além da densidade de acesso, as magazines alteram a dimensão 
dada à fotografia na produção jornalística. As imagens não apenas 
ilustram o texto, mas contam uma história. 

Dessa forma, a articulação entre texto e fotografia se apresenta com 
maior propriedade, e não de modo isolado como antes. Jorge Pedro de 
Souza (2002) destaca cinco motivos inseridos nesse contexto que deter-
minam o desenvolvimento do fotojornalismo moderno: aparição dos 
novos flashs e comercialização das câmeras de 35 mm; novos repórte-
res fotográficos, uma nova geração com melhor formação intelectual; 
propostas experimentais e parcerias editoriais que levaram a inovações 
como a fotografia não pousada; inspiração no interesse humano enfo-
cando não apenas fotografia de pessoas públicas, mas em histórias sobre 
a vida de pessoas comuns; ambiente cultural e interesse econômico.

Ao relacionar o processo histórico, dimensão tecnológica e foto-
jornalismo, Souza aponta para três revoluções deste campo da comu-
nicação. A primeira está atrelada à massificação e industrialização 
do produto jornalístico, com a fundação de agências fotográficas e 
inauguração de serviços de imagens.
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A Reuters inclui fotos em seus serviços noticiosos a partir de 1946. 
É nessa fase também, no final dos anos 50, que temos o início da crise 
nas revistas ilustradas em função da realocação da verba publicitária 
para a televisão. Por outro lado, há também a expansão de outras re-
vistas, como eróticas, de moda, decoração, entre outros temas.

Se, por um lado, a fotografia jornalística e documen-
tal encontrou novas e mais profundas formas de ex-
pressão, devido aos debates em curso e ao apareci-
mento de novos autores, por outro lado a rotinização 
e convencionalização do trabalho fotojornalístico ori-
ginou uma certa banalização do produto fotojornalís-
tico e a produção “em série” de fotos de fait-divers. 
Estas duas linhas de evolução contraditórias coexisti-
ram até os nossos dias, mas após a junção de uma ter-
ceira: a “foto ilustração”, nomeadamente a foto gla-
mour, a foto beautiful people, e a foto institucional, 
que ganharam relevo na imprensa, sobretudo após os 
anos oitenta e noventa do século XX, época que marca 
o triunfo do design. (SOUZA, 2002, p. 21).

A primeira fotografia é publicada no Brasil em 1900, no Jornal do 
Brasil, no suplemento Revista da Semana. A revista ilustrada torna-se o 
principal meio para publicação de fotografias na imprensa brasileira. 

A segunda fase evidencia o aumento na concorrência no jornalismo 
e acentua os aspetos negativos da imprensa sensacionalista, sensacio-
nalismo da fotografia e industrialização da prática da atividade e pouco 
espaço para discussão e reflexão das fotos. A cobertura da Guerra do 
Vietnã traz um papel oposto ao desempenhado pelo fotojornalismo em 
relação às coberturas de guerras anteriores. Com o uso da chamada 
‘foto choque’, a produção fotojornalística passou a retratar o campo 
de batalha. Em um cenário de censura mais branda, algumas das fotos 
publicadas na imprensa ocidental, em especial a norte-americana, em 
conjunto com a TV, serviram para estabelecer no ocidente correntes 
de opinião contrárias à guerra (HALLIN, 1986). Há ainda, nesta fase, 
no final dos anos 70, revistas com fotos coloridas e uso do computador 
pelos fotógrafos. Nos anos 80, a utilização do computador é feita para 
reenquadrar as fotos, escurecer ou clarear, alterar a relação tonal e 
até retocar imagens.
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Novas tecnologias fazem convergir a captação de imagens, tanto 
para revistas, jornais, televisão e internet. Perde-se novamente a es-
pecificidade, contexto que mantém o debate em torno do que Souza 
resume, essencialmente, em quatro pontos: direitos do autor e reserva 
de soberania da autoria; conduta e invasão da privacidade; problemas 
da implementação de tecnologias que obrigam treino constante do 
profissional; e problemas relacionados com a hipotética influência da 
televisão sobre o fotojornalismo.  

Embora o futuro reserve ainda mudanças também para o foto-
jornalismo, a área prevalece trazendo informações pela imagem, em 
que fotografia significa “escrever (grafia) com a luz (foto)”. Mas isso 
não implica um trabalho mecânico, reduzido apenas à técnica. Pelo 
contrário, a atuação perspicaz do fotojornalista é a garantia da singu-
laridade de sua produção. A compreensão da linguagem fotográfica e 
da sua aplicação no campo do fotojornalismo abre novas capacidades 
expressivas ao comunicador, um trunfo (SOUZA, 2002).

Memorial teórico sobre jornalismo de revista

O termo “revista” provém da palavra inglesa “magazine”, que, por 
sua vez, é concebida do árabe “al mahazen”. O significado da termi-
nologia remete a “armazém”, lugar de comércio onde se acha uma 
variedade grande de produtos. “Revista”, então, passa a ideia de algo 
que apresenta conteúdos diversos, seja na temática abordada, seja nos 
gêneros e formatos jornalísticos ali contidos.

Existe uma certa desordem na definição e classifica-
ção de revista. De uma maneira geral, porém, conven-
cionou-se aplicar o termo à publicação de periodici-
dade semanal, quinzenal ou mensal, dedicada a um 
ou diversos assuntos de interesse público, com noti-
ciário, comentários, reportagens, entrevistas, crôni-
cas, contos, tudo isso assentado num volume variável 
de ilustração fotográfica que chega muitas vezes a co-
brir a quase totalidade do espaço deixado pela publi-
cidade (AMARAL, 1978, p. 141).

A primeira publicação de que se tem registros ocorreu na Alema-
nha. Desde que “Edificantes discussões mensais” foi fundada em 1663, 
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as revistas buscaram aliar características de outros dois tipos de mídia: 
a qualidade dos textos dos livros e o conteúdo informativo dos jornais. 

Como a revista trabalha com intervalos maiores – no mínimo, uma 
semana –, ao contrário dos jornais impresso, radiofônico e televisivo, 
que são veiculados diariamente, ela abre a possibilidade de abordar 
o assunto com mais profundidade. Normalmente isso acontece com 
os fatos que já foram noticiados pela imprensa ao longo da semana. 
Porém, ainda assim, consegue trazer a novidade que o jornalismo do 
dia a dia, pelo pouco tempo de apuração, não é capaz de levantar. A 
partir disso, Vilas Boas (1996, p. 104) afirma que

Fato, acontecimento, ocorrência, são meros pretex-
tos para uma análise profunda e referencial, um in-
dício de que por trás da “existência” do fato há uma 
“exigência” de investigação. Uma demanda pelo que 
é subjacente à notícia objetiva do jornalismo do dia-
-a-dia. O que importa é o contexto, a situação. O jor-
nalista, então, mergulha na realidade contemporâ-
nea, mapeia os contornos, desfia passado e presente, 
associa, interpreta e fundamenta. O resultado quase 
sempre é um retrato de seu tempo, desnudado em ter-
mos universais, pois pode interessar tanto ao leitor 
daqui quanto ao de uma bucólica província de qual-
quer continente.

Restringindo-se ao mercado impresso, outra vantagem das revis-
tas em relação aos jornais são os aspectos gráficos. Fotos de melhor 
qualidade, adornos mais sofisticados, maior variedade de cores e 
a combinação de todos esses elementos com o texto dão origem a 
uma diagramação ousada, que acaba sendo mais atrativa do que as 
tradicionais seis colunas. O papel couché, o mais usado em revistas, 
contribui para ressaltar as qualidades. Ademais, a revista, por ter ta-
manho menor, adquire uma portabilidade que nem mesmo os jornais 
pequenos – em formato tabloide – possuem. Isso fez com que ela caísse 
no gosto do público.

O design é o meio de levar as ideias da página para a 
mente do leitor, silenciosamente, claramente, memo-
ravelmente. O texto sozinho não consegue isso. O de-
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sign em si, por sua vez, não faz os leitores comprarem 
a revista ou voltarem a lê-la. É o produto integrado de 
voz e imagem que faz o leitor ver, sentir e ficar satis-
feito. Para conseguir transmitir e expressar as ideias 
do conteúdo, é preciso manipular e equilibrar todos os 
componentes: mensagem, linguagem, imagens, tipo-
grafia, espaço, cor, sequência, contrastes, ordem e tudo 
o mais para orquestrá-los em um todo visualmente uni-
ficado e intelectualmente consistente (ALI, 2009, p. 96).

Outra virtude das revistas é poder trabalhar, assim como os canais 
de TV por assinatura, a segmentação e a especialização. O conteúdo 
segmentado é definido a partir do público. Uma revista destinada a 
mulheres, como “Marie Clare”, ou a adolescentes, no exemplo de “Ca-
pricho”, são veículos segmentados. Quando a revista é definida pelo 
seu conteúdo específico, e não pelas pessoas que vão lê-la, falamos 
em especialização: “Placar” é especializada em esportes. Embora os 
leitores, em sua maioria, sejam homens, a sua razão de ser está no 
tema, não no público. Da mesma forma acontece com “4 Rodas”, es-
pecializada em automóveis.

Ao longo da história das revistas se aprende a inevitá-
vel necessidade de estabelecer um foco preciso para 
cada publicação. Apesar da existência de títulos como 
Para Todos e Tudo, sabe-se que quem quer cobrir tudo 
acaba não cobrindo nada e quem quer falar com todo 
mundo acaba não falando com ninguém. Os tipos de 
segmentação mais comuns são os por gênero (mascu-
lino e feminino), por idade (infantil, adulta, adoles-
cente), por geografia (cidade ou região) e por tema (ci-
nema, esportes, ciência) (SCALZO, 2011, p. 49).

Se o início da circulação de revistas acontece com as publicações 
monotemáticas, é justo afirmar que a versatilidade também se dá 
de outras maneiras, e não só por especialização ou segmentação. As 
publicações mais vendidas e de maior circulação no Brasil são mar-
cadas pelos assuntos de interesse geral: “Veja”, Época”, “Isto é”, “Carta 
Capital” e “Caros Amigos”. Tendo a política como principal assunto, 
abordam-se esporte, cultura, lazer, entretenimento, economia, ciência.
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Com maior capital de giro na comparação com o jornal, a revista 
apresenta diagramação menos conservadora, com características 
que rompem padrões de design estabelecidos pelos periódicos mais 
antigos. Entre as próprias revistas, é possível variar a forma como é 
feita a disponibilização do conteúdo.

Jan White, conhecido designer de revistas norte-america-
nas, critica a repetitiva diagramação em três colunas dos 
mais conhecidos periódicos – cansativas e sem uma dinâ-
mica suficiente para despertar a leitura, depois de dez ou 
doze páginas de leitura passamos a nos prender muito 
mais às imagens que aos textos. Segundo ele, a variação 
nas larguras das colunas é o grande recurso que temos 
para a quebra da monotonia (COLLARO, 2007, p. 33).

As revistas também revelaram profissionais que se destacaram 
por caminhar entre o jornalismo e a literatura, no que se convencio-
nou chamar de new journalism. Jonh Hersey e Truman Capote, por 
exemplo, saíram da redação da “The New Yorker”para as páginas dos 
livros. Hiroshima e A Sangue Frio foram reportagens publicadas no 
periódico que se transformaram em literatura de não-ficção, roman-
ce-reportagem ou literatura da realidade. De acordo com Lima (2009, 
p. 352), o jornalismo literário

Importou técnicas narrativas da literatura de ficção, 
adaptando-as para histórias da vida real. Sua tipolo-
gia narrativa abrange a reportagem, textos biográfi-
cos e o ensaio, elaborados de um modo diferenciado 
em relação ao modelo predominante de jornalismo.

A principal reviravolta foi no texto. A linguagem objetiva, fria e sem ad-
jetivações aderiu a elementos da narrativa literária. A fonte ganhou ares de 
personagem e a história – fato ocorrido – foi contada tal como um enredo 
de ficção. A diferença é que tudo ali presente havia acontecido. Fundou-se, 
então, um jornalismo mais preciso, aprofundado, contextualizado, com 
múltiplas fontes ligadas ao acontecimento e de leitura agradável.

Afirma-se, então, que enquanto os jornais se apoiam na notícia, a 
reportagem é o carro-chefe das revistas. Com estilo literário ou não, 
a matéria mais longa e contextualizada é estampada na capa. A re-
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portagem, por natureza, é fruto de pesquisa, apuração, diversidade 
de fontes e a organização dos dados em uma narrativa. Nilson Lage 
(2008, p. 140) explica que a necessidade de ser precisa fez com que a 
reportagem buscasse artifícios da literatura.

A constatação de que o repórter não pode, ou não 
deve, ser inocente e passivo quanto propõe a tradição 
do ofício e de que a objetividade que se persegue não 
pode ser atingida por inteiro – da mesma forma que, 
em ciência, não existe medição sem erro – levou al-
guns jornalistas, na década de 1960, a defender a uti-
lização de técnicas literárias para o aprofundamen-
to da realidade, a busca de essências, no sentido que 
essa palavra tem na filosofia alemã.

Quanto à comercialização de revistas, no Brasil, o mercado é me-
nos aquecido do que nos Estados Unidos. Olhando para a história, a 
nossa primeira publicação veio em 1812, na Bahia, com As variedades. 
Já o pontapé inicial dos norte-americanos ocorreu em 1741, quando 
Benjamin Franklin lançou General Magazine.

Em pouco mais de dois séculos, o Brasil apresentou alguns títulos 
que marcaram época. Na década de 20 do século passado, Assis Cha-
teaubriand, magnata das comunicações, lançou “O Cruzeiro”, que foi 
comercializada por 40 anos. A revista tinha como mote principal as 
imagens. Na década de 60, já com a ascensão da Editora Abril, dirigi-
da por Victor Civita, surgiu “Realidade”, uma publicação mensal, que 
trabalhava em função de grandes reportagens. Durou uma década, 
não sem marcar sua passagem na história. Hoje, a revista mais ven-
dida é “Veja”, também da Abril, que concentra revistas segmentadas 
e especializadas das mais comercializadas no país.

As rotinas na disciplina de Jornalismo de Revista

A disciplina de Jornalismo de Revista está alocada no 6º semestre 
do curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá. Os estu-
dantes que a frequentam já estão, desde o 4º semestre, na habilitação 
específica de Jornalismo – as outras duas habilitações do curso são 
Publicidade e Propaganda e Rádio e TV.
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Desde maio de 2014, a disciplina é de responsabilidade de Ms. 
Thiago Cury Luiz. Ao longo do semestre letivo, Jornalismo de Revista 
está fragmentada em três módulos: teórico, analítico e prático17.

Na primeira parte, a literatura sobre revista é destrinchada, reser-
vando-nos aos autores brasileiros. Além de detalhar a teoria acerca do 
assunto, o momento é de reflexão e olhar crítico a respeito da história 
e dos conceitos de jornalismo de revista no Brasil e no mundo, prin-
cipalmente nos Estados Unidos, referência nesse tipo de publicação.

A seguir, munidos dos conhecimentos da área, os estudantes são 
incentivados a entrar em contato com as produções brasileiras. Na 
etapa analítica, eles elaboram trabalhos com base nas mais variadas 
revistas do nosso mercado e estudam tanto o conteúdo, quando o 
caráter gráfico. Além disso, desde a primeira semana de aula, eles se 
comprometem a apresentar, no final do semestre, um trabalho mi-
nucioso, que envolve pesquisa de conteúdo em uma revista. Alguns 
pontos do estudo: apuração da matéria principal; gêneros e formatos; 
o conteúdo não simbólico; o perfil da diagramação.

Para encerrar a disciplina, a prática é explorada. Além de 
produzirem conteúdos jornalísticos pertinentes a uma revista, 
privilegiando ora a informação/apuração, ora o texto com narrativa 
literária, é proposta, também no início do semestre, a produção do 
nosso material próprio, a revista Fuzuê.

Fotojornalismo no campo teórico,  
prático e experimental

A disciplina de Fotojornalismo é ofertada na habilitação de Jor-
nalismo, no Curso de Comunicação Social na UFMT, tendo vertente 
epistemológica de análise crítica e conceitual da fotojornalismo ao 
longo do processo histórico e experimentação prática. A práxis da 
área é desenvolvida não apenas nos exercícios práticos dos alunos, 
de forma individual ou em aulas de campo, mas por uma proposta 
interdisciplinar e transversal de ação no contexto de formação do 
curso. Iniciativa essa a que apresentamos e refletimos neste artigo.

17 A dinâmica da disciplina ao longo do semestre, com a apresentação de ementa, objetivos, mé-
todos de avaliação, conteúdo programático, bibliografia e cronograma de aulas, é exposta logo 
na aula inaugural.
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Desde agosto de 2014, a disciplina, no 4º semestre de Jornalismo, 
é trabalhada nesta referida dinâmica, pela professora Ms. Janaína 
Sarah Pedrotti.

A formação na área do fotojornalismo, na UFMT, é composta tam-
bém por uma disciplina de Fotografia. Então, considerando que os 
alunos já iniciaram seus conhecimentos e experiências neste campo 
do conhecimento, a ementa em Fotojornalismo objetiva desenvolver 
capacidade crítica e analítica sobre as produções, fomentar experiên-
cias e noções em torno do uso da imagem na comunicação, a diferen-
ciação das fotografias em jornais, revistas e na plataforma digital e 
sobre as hibridações de linguagens que também ocorrem no campo 
do fotojornalismo.

Revista Fuzuê e interdisciplinaridade

Desde maio de 2014 já foram produzidas e impressas duas edições 
da revista, especializada em esporte e cultura em Cuiabá. O material é 
tido como trabalho final, o encerramento das disciplinas. Ainda não foi 
possível apoio financeiro para impressão em maior escala, ao menos 
para distribuição entre os estudantes do próprio curso ou até das disci-
plinas e, por isso, foi confeccionado apenas um exemplar de cada edição. 
Já são duas edições finalizadas e a terceira está em fase de produção.

Nas duas primeiras semanas de aula são definidos as pautas e os 
grupos que irão trabalhar com os assuntos escolhidos. A turma pode 
atuar em dupla para produzir reportagens, perfis e entrevistas. Na 
confecção de artigos e crônicas, a produção acontece individualmen-
te. Esses cinco formatos jornalísticos comporão a terceira edição da 
revista. Nas duas primeiras edições, reportagens, artigos e crônicas 
estiveram nas páginas.

Assim, no intervalo entre a segunda semana de aula e o início da dia-
gramação, enquanto o material é produzido, desenvolvemos as discipli-
nas responsáveis por conceber a revista. Nesse período, à medida que 
os estudantes vão realizando as entrevistas, produzindo as fotos ou en-
contrando dificuldades em relação à apuração, as dúvidas são sanadas  
no sentido de orientar o acadêmico sobre o melhor caminho a seguir.

Nesse espaço de tempo de produção de conteúdo, a revista fomenta 
um viés interdisciplinar. Nas edições anterior e atual, o diálogo entre 
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as disciplinas tem sido produtivo. São feitas duas reuniões gerais, com 
os dois docentes responsáveis e todos os estudantes, para que sejam 
apresentadas as pautas e fiquem definidas as equipes que irão atuar. 
A partir daí, os acadêmicos, entre si, fazem os acertos para o trabalho 
em grupo. Ou seja, o produto final é fruto da interdisciplinaridade 
entre duas matérias do curso18.

Outra forma de parceria, que extrapola os limites de apenas uma 
disciplina, diz respeito ao conteúdo da capa e as propagandas. O 
estudante de Publicidade, Tony Damaceno, desde a primeira edição, 
ficou com o papel de projetar e produzir a capa, além de fornecer os 
anúncios produzidos por ele ao longo da sua trajetória no curso (Tony, 
em 2015/1, está no último semestre de graduação).

Há cinco semanas do fim do semestre, todo o conteúdo escrito 
produzido é entregue ao professor de Jornalismo de Revista para que 
sejam feitas as correções. O material fotojornalístico passa pela ava-
liação da docente responsável por essa área. Na primeira das últimas 
cinco aulas, as alterações no design e na diagramação são realizadas, 
até como forma de treinar os estudantes neste quesito. Esse processo 
é feito com base em observações de várias revistas brasileiras e con-
sumado em papel.

Após essa fase, as quatro aulas finais ficam reservadas para a dia-
gramação, já com o conteúdo de fotografia em mãos, elaborado na disci-
plina de Fotojornalismo. Com o software Adobe Indesign, dois estudan-
tes se oferecem para diagramar o conteúdo da revista, não sem estarem  
acompanhados dos alunos que produziram cada material. Ali, os au-
tores de uma reportagem, por exemplo, orientam o colega sobre como 
deseja que aquele texto e as fotos sejam disponibilizadas na página.

Com a finalização dessa etapa, a turma de Jornalismo de Revista 
entrega o conteúdo final em formato PDF. Posteriormente, para servir 
de exemplo às turmas vindouras, a edição é impressa. Até que obtenha-
mos financiamento, a versão no papel contará com exemplar único.

18 Na 4ª edição, a ser finalizada em junho de 2016, “Gêneros Jornalísticos” também fará parte 
da interdisciplinaridade. Dessa disciplina sairão textos opinativos (artigos e crônicas) sobre a 
especialização da revista.
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Considerações finais

Os desafios que se apresentam na esfera do ensino são proporcio-
nais aos que surgem no âmbito da aprendizagem. Refletir e praticar 
formas eficientes de didática podem viabilizar um melhor desempenho 
da educação, especialmente na perspectiva do estudante. Sugerindo 
ao graduando o papel de sujeito do próprio conhecimento, ou seja, 
ocupando posição mais participativa no processo, uma conjuntura 
diferente pode ser observada.

Na proposta de produzir uma revista, conciliando duas disciplinas, 
o desafio é incentivar os alunos a irem além, no sentido de não apenas 
reproduzirem a dinâmica do mercado, mas experienciarem produ-
ções pelo viés interdisciplinar. Ao mesmo tempo em que a função de 
uma atividade como esta é a de preparar o graduando para as vagas 
de trabalho, os conteúdos desenvolvidos na atividade estão atrelados 
ao plano pedagógico de ambas disciplinas e conteúdos já trabalhados 
pelos alunos ao longo do curso. 

Assim, os estudantes se organizam em grupos - dentro de cada 
disciplina e entre elas - para o desenvolvimento da revista Fuzuê. A 
última edição, a segunda, foi concebida a partir da perspectiva inter-
disciplinar entre Jornalismo de Revista e Fotojornalismo. Na primeira 
matéria, as duplas definem as pautas relativas à especialização da 
revista – esporte e cultura em Cuiabá. Na sequência, as turmas se 
juntam, e os estudantes da outra disciplina se encaixam nas pautas 
com as quais mais se identificam. Posteriormente, a percepção que 
temos do trabalho desenvolvido se encaixa na perspectiva da práxis 
e da autonomia, valores defendidos por Paulo Freire (2014). Uma vez 
que os alunos, ao desenvolverem o trabalho prático, tomam decisões 
e estabelecem análises que permitem desenvolver autonomia e criti-
cidade também em relação ao próprio aprendizado.  

Na comparação com a primeira edição, em que a interdisciplinari-
dade foi feita entre Revista e Planejamento Gráfico, a segunda apresen-
tou fotos com melhor resolução e a utilização de técnicas importantes 
no campo do fotojornalismo, como velocidade do obturador, profun-
didade de campo, planos, enquadramentos e angulações, denotando 
domínio, por parte dos estudantes, da linguagem fotojornalística. 
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Percebendo evolução de uma edição para outra, a ideia da inter-
disciplinaridade foi mantida. O terceiro número de Fuzuê está em 
fase de produção de conteúdo, com estimativa para ser finalizada e 
impressa no mês de dezembro de 2015. Com isso, além da mobilização 
dos estudantes para além da sala de aula, a revista se coloca como uma 
possibilidade de produção jornalística dentro de sala de aula, ou seja, 
com fins pedagógicos, sem abandonar a realidade da cidade.
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Reestruturação das universidades 
brasileiras e a condição do  

trabalho docente

Anne Grace Gomes

A universidade brasileira, nos últimos anos, tem sido influenciada 
pela própria reestruturação na ordem do capital. Equivale dizer que 
as transformações ocorridas nas universidades brasileiras têm uma 
estreita relação com os processos observados na sociedade, decorren-
tes da crise de produção do capital, que teve seu ápice na década de 
1970, o que desencadeou a reestruturação da produção capitalista e 
a ascensão do projeto neoliberal.

A reestruturação das universidades incorpora a gestão baseada no 
gerencialismo das empresas, imprimindo um novo ritmo de trabalho 
aos docentes, mais intensificado e extensificado, precarizando o pro-
cesso que vislumbra a tríade ensino, pesquisa e extensão com quali-
dade. A expansão da universidade, na lógica neoliberal de redução 
das políticas públicas também traz consequências para a estrutura da 
universidade, na medida em que amplia espaços, mas não os qualifica.

Para compreender como o trabalho docente aparece no novo ce-
nário de uma universidade ressignificada, em um contexto histórico 
marcado pela precarização do trabalho, é necessária a contextuali-
zação do processo de reestruturação e os nexos com as mudanças na 
gestão da educação superior.

Reestruturação do capital e o impacto  
nas universidades brasileiras

O esgotamento do padrão de acumulação baseado no fordismo/
taylorismo e a crise do estado de bem estar social provocaram uma 
série de transformações econômicas, sociais e políticas no cenário 
mundial. Tratou-se da redefinição, não só do padrão acumulativo do 
capital, mas também do corpo organizativo do Estado – face ao modelo 
de bem estar social, visto na maioria dos países desenvolvidos – com 
a incorporação do acervo ideológico-político do neoliberalismo. 
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Os reflexos dessas mudanças são sentidos por todo o conjunto da 
sociedade, principalmente para a classe trabalhadora, que conforme 
Antunes (2008, p.23) “sofreu a mais aguda crise deste século, que 
atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões 
na sua subjetividade e, no mínimo inter-relacionamento destes níveis, 
afetou a sua forma de ser”.

A conjuntura da crise19, acrescida ao desenvolvimento da tecno-
logia e microeletrônica nos países centrais (Cortes, 2006), criaram as 
condições necessárias para, não só o questionamento do padrão de 
acumulação fordista/taylorista - como sistema insuficiente para aliar 
nível de consumo e produção - mas para a introdução de uma nova ra-
cionalidade na produção, que configurou o processo de reestruturação 
produtiva, que se deu em maior ou menor medida, em escala global.

Vive-se, no mundo da produção, um conjunto de expe-
rimentos, mais ou menos intensos, mais ou menos con-
solidados, mais ou menos presentes, mais ou menos 
tendenciais, mais ou menos embrionários. O fordismo 
e o taylorismo já não são os únicos e mesclam-se com  
outros processos produtivos (ANTUNES, 2008, p. 23).

Aliado ao processo de reestruturação produtiva emerge o neolibe-
ralismo, que através da redução do aparelho estatal com intervenção 
mínima, compõe o conjunto de reformas para a retomada da acumu-
lação capitalista, nos planos político, econômico e social.

As consequências do processo de reestruturação da produção 
capitalista aparecem de formas diferentes nos países, tendo reflexos 
mais negativos nos países periféricos e semiperiféricos, justamente 
aqueles que não vivenciaram o período das conquistas e garantias 
sociais produzidas na vigência do Estado de bem-estar social, como o 
caso brasileiro (POCHMANN, 2001).

O desmonte dos Estados nacionais, em nome da globalização, repre-
sentou o aumento do controle dos países periféricos e semiperiféricos 
pelos países centrais, tendo como justificativa a “tutela” desses países 
em razão da crise fiscal e do endividamento externo dos mesmos. Para 
garantir o pagamento das dívidas e a expansão do capitalismo, orga-

19 Sobre o assunto ver Cortes (2006), Antunes (2008) e Antunes (2000).
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nismos internacionais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional) 
passaram a ditar regras para os países nessas condições, tendo como 
referência o projeto neoliberal. O sentido dessas regras tem como 
orientação a redução da máquina estatal, portanto a diretriz é a di-
minuição da presença do Estado na regulação da economia e também 
na gestão das políticas públicas, fomentando outras parcerias como o 
mercado20 e a sociedade civil21. 

Neste sentido, as políticas públicas se tornam mais fragmentadas 
e focalizadas, tendo uma cobertura mínima, tratando direitos como 
serviços capazes de serem executados por qualquer outra institui-
ção que não necessariamente o Estado. Este processo é chamado de 
contrarreforma22 por alguns autores por sinalizar um movimento 
contrário a reforma, impressa pelo movimento de redemocratização 
que preconizou direitos que não foram concretizados.

A reorientação do Estado na reforma indica um conjunto de mu-
danças na gestão das políticas públicas, alinhando-as com o modelo 
de gestão gerencial desenvolvida pelas empresas, inclusive traduzindo 
a mesma lógica, a de eficiência no serviço público. Entretanto este 
formato não passa sem consequências mais duras para a qualidade 
das políticas e também não exclui o ideário de maior eficiência do 
mercado e da sociedade civil. 

A política de educação é emblemática nesta questão, principalmen-
te no tocante ao ensino superior. Primeiramente a própria universi-
dade transforma-se em produto do setor de serviço, portanto perde o 
caráter de primazia do Estado, assim como afirma Chauí (2003, p.6):

[...] De fato, essa reforma, ao definir os setores que 
compõem o Estado, designou um desses setores como 
setores de serviço não exclusivos do Estado significou: 
a) que a educação deixou de ser concebida como di-
reito e passou a ser concebida como serviço; b) que a 
educação deixou de ser considerada um serviço públi-

20 A privatização e o incentivo à oferta de serviços por empresas é o mote do neoliberalismo, na 
medida em que reduz as funções do Estado e cria as condições objetivas para a expansão do 
mercado. Sobre o assunto ver Pochmann (2001).

21 A sociedade civil nessa configuração de Estado aparece como “campo das virtudes”, ou seja, o Es-
tado cria uma falsa identidade que relaciona qualidade de serviços ao mercado e à sociedade civil 
em detrimento de uma imagem de Estado ineficiente e fragilizado. Ver mais em Barbosa (2006).

22 Ver mais em Cortes (2006).
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co e passou a ser considerada um serviço que pode ser 
privado ou privatizado. Mas não só isso. A reforma do  
Estado definiu a universidade como uma organização 
e não como instituição social (Chauí, 2003, p.6).

A autora, ao apontar a universidade como organização e não 
como uma instituição social – embora entenda que a universidade 
seja concebida como instituição social – denuncia uma das conse-
quências da reforma na educação, que é o uso da materialidade da 
administração na gestão das universidades. Ideias de eficácia, metas 
e objetivos balizados por instrumentos específicos, racionalidade nas 
operações, controle, vão constituindo o vocabulário da universidade 
em detrimento do questionamento da sua existência na sociedade e 
seu papel para com ela, o que Chauí (2003, p.6) coloca como “[...] o que 
para a instituição social universitária é crucial, é para a organização 
um dado de fato”. Equivale dizer que a reestruturação da universida-
de pautada na ideia de organização social fragiliza o caráter crítico e 
questionador da instituição social, transformando-a em um espaço de 
racionalidade administrativa.

A expansão das universidades brasileiras também tem obede-
cido ao caráter de organização administrativa. Conforme Lewgoy 
(2011) o ensino superior tem sido tratado com importante campo de 
exploração de conhecimento. As pesquisas desenvolvidas nas univer-
sidades têm atendido as necessidades impostas pelo mercado e não 
necessariamente a produção do conhecimento em si. As tecnologias 
da educação também têm favorecido o próprio mercado, na medida 
em que facilitam o crescimento da mercantilização do ensino, como 
no caso das EAD’s, que embora tenham nascido sob a concepção de 
democratização e universalização do ensino, tem sido usadas como 
mecanismo de expansão das universidades privadas, além do esface-
lamento das universidades públicas.

A visão organizacional da universidade, assim como trata Chauí 
(2003), transforma a formação intelectual e um instrumento opera-
cional que visa índices de produtividade, avaliações pela capacidade 
de produção e publicações, flexibilidade de programas de ensino, 
pesquisa e extensão e de atividades a serviço do mercado, com carga 
horária extensa, tomando um grande espaço no trabalho de docentes 
e estudantes.
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O volume de trabalho dentro das universidades não é dissociável 
do fator tempo. Se o trabalho segue a lógica operacional do capital, 
também não foge aos limites de tempo reduzido para a execução do 
trabalho, assim como aponta Chauí:

Outro aspecto que tem sido muito enfatizado pelos or-
ganismos internacionais que discutem o ensino supe-
rior é que a sociedade do conhecimento é inseparável 
da velocidade, isto é, a acentuada redução do tempo 
para a aquisição de um conhecimento e sua aplicação 
tecnológica, a ponto dessa aplicação acabar determi-
nando o conteúdo da própria investigação cientifica. 
Fala-se numa explosão do conhecimento, quantitati-
va e qualitativa, tanto no interior das disciplinas bási-
cas como com a criação de disciplinas novas e novas 
áreas de conhecimento (CHAUÍ, 2003, p. 9).

A educação pensada como serviço e não como direito transforma a 
política em negócio, e o trabalho docente passa de formação intelectual 
a um trabalho ritmado, ditado pelas necessidades de produtividade 
do mercado. Segundo Lewgoy (2011), os serviços, para os organismos 
internacionais que os estruturam, são vistos como mercadorias, que 
obedecem às regras de liberalização e maximização de lucros, portanto 
a organização da educação e, especialmente, o ensino superior, tem 
atendido as prerrogativas de flexibilização que permitem a desregu-
lamentação da formação, em nome das leis do mercado.

Desta forma o trabalho docente não foge da ressignificação da 
universidade e do ritmo impresso à ela conforme o funcionamento do 
próprio capital. A expansão e intensificação do trabalho nas univer-
sidades não tem sido acompanhada pelo aumento do corpo docente 
e na qualificação da estrutura já existente. Significa que o aumento 
de estudantes, de competências da universidade e de exigência de 
produção de pesquisas não acompanhou a estrutura física e humana 
da universidade, que cresceu em menor escala, quando comparada 
ao volume do trabalho nos últimos anos.

Este fator tem implicado em consequências negativas para o trabalho 
docente, que se submete a um ritmo de trabalho que não condiz com a 
proposta de formação intelectual, mas sim com a necessidade de (re) pro-
dução de conhecimento necessário para formação de força de trabalho.
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O trabalho docente no novo contexto  
das universidades

As universidades se apresentam atualmente em uma conjuntura 
que as transforma em mecanismos a serviço do capital, inclusive com 
estrutura similar a própria organização das empresas. Neste sentido, o 
trabalho docente também incorpora esta lógica, na proporção em que se 
transforma em força de trabalho essencial para a reprodução do capital, 
produzindo um conjunto de “coisas” úteis para a manutenção do mesmo.

Como afirma Mancebo (2004), o trabalho docente tem sido afetado 
por essa nova estrutura de universidade, principalmente no que se 
refere ao ritmo de trabalho, a necessidade de qualificação e a postura 
em sala de aula, condições cobradas pelas atuais demandas do capi-
talismo. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, decorrentes 
do processo de reestruturação produtiva, refletiram sobre o trabalho 
docente as exigências de qualificação, para lidar com um volume de 
conhecimentos e informações em um curto espaço de tempo, além 
da manipulação de recursos tecnológicos, apropriados nesta fase do 
capitalismo. Também existe a cobrança sobre o trabalho docente da 
necessidade de flexibilização das atividades, com a finalidade de aten-
der um numero maior de atividades que se colocam para realização.

A docência no ensino superior, conforme trata Mancebo (2004), tem 
colocado na rotina de atividades comuns, novas características, que 
evidenciam o processo de massificação do ensino e pesquisa devido 
a necessidade de produtividade, mediante as avaliações quantitativas 
por parte de organismos como a CAPES, e também uma produtividade 
orientada pelo pagamento de gratificações e financiamentos de pesqui-
sas, com a exigência de curto tempo para apresentação de “produtos”.

O “consumismo acadêmico”, em nome do qual os mo-
dismos se sucedem, seja nas leituras superficiais dos 
últimos lançamentos, nos cursos rápidos e simplifica-
dos, nas pesquisas cujos resultados são rapidamente 
superados ou ainda na redução dos tempos de convi-
vência e experiência com temáticas e pessoas, impres-
cindíveis a criação coletiva (MANCEBO, 2004, p.  47).

Desta forma o trabalho docente se torna precarizado no âmbito 
das universidades, ainda que não apareça deste modo. O sentimento 
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de competitividade e a aparente meritocracia das atividades docentes 
obscurecem a realidade de precarização e massificação do trabalho 
docente, ou seja, a necessidade subjetiva de produção, pesquisa e 
inserção em atividades na universidade, nada mais é do que uma ne-
cessidade relacionada a pressão de produção imposta à universidade 
e executada pelos docentes.

A conjuntura da universidade atual aponta, portanto, para uma 
crescente mercantilização do trabalho docente que exige a intensifica-
ção e extensificação do trabalho, no sentido de dar respostas ao merca-
do, numa crença mistificada de necessidades individuais dos docentes, 
mas que, na verdade, expressam a inserção do “espírito” capitalista no 
espaço da educação, solapando a estrutura de uma formação crítica e 
de comprometimento com a emancipação e autonomia da sociedade.

Essas exigências sobre o trabalho docente, conforme indica Man-
cebo (2004), exigem do professor uma preocupação extrema com a 
qualificação, a fim de garantir sobrevivência e empregabilidade na 
universidade, além da necessidade de produção de resultados que 
reforcem a sua importância para a organização. Essa busca incessante 
por números, em termos de produtividade, faz com que os docentes 
se dediquem a jornadas de trabalho extensas, que prejudicam outros 
setores que compõem a vida, como família, lazer, entre outros. Assim si-
tuações como o afastamento por motivo de doença, óbitos e até mesmo 
o suicídio tem se tornado cada vez mais frequentes entre os docentes.

Considerações

As transformações ocorridas na estrutura das universidades brasi-
leiras nos últimos anos é a expressão das transformações decorrentes 
do processo de reestruturação do capitalismo. A reforma do Estado 
brasileiro provocou uma profunda reformulação nas políticas públi-
cas, intensificando a diminuição da presença do Estado e fragilizando 
a conquista dessas políticas enquanto direitos, ao transformá-las em 
mercadorias no ramo dos serviços. 

A educação é a expressão dessa fragmentação, ao ser colocado na 
condição de serviço em detrimento da sua concepção de direito de 
cidadania. O ensino superior manifesta essa posição, principalmente 
pelas mudanças percebidas na gestão das universidades, que ao invés 
de reforçarem sua condição de autonomia, reforçam sua heteronomia 
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(CHAUÍ, 2003) ao reproduzirem os ditames de produtividade e tempo 
da lógica capitalista.

Por um lado se percebe a precarização da tríade ensino, pesquisa 
e extensão, em virtude do deslocamento da importância da qualidade 
para a quantidade e de uma produção marcada pela diminuição do 
tempo, ou seja, da necessidade de se produzir mais em menos tempo, 
tanto produção de resultados a partir das pesquisas, como produção 
de uma força de trabalho razoavelmente qualificada para atender 
a expectativa do mercado. Por outro lado, o trabalho docente se vê 
comprimido por essas necessidades e pela criação de uma sensação 
de competitividade que impulsiona a intensificação do trabalho.

A extensificação e intensificação do trabalho produz docentes que 
trabalham mais em jornadas extensas, sem, necessariamente, ter esse 
sobretrabalho remunerado. E a motivação parte da criação de uma 
concorrência e meritocracia no interior das universidades, que colocam 
docentes como concorrentes na busca pelo mérito e reconhecimento 
pelo que produzem. A condução deste processo não só fragiliza a produ-
ção real de conhecimento, como também precariza o trabalho docente, 
cuja qualificação sempre é insuficiente e a produção intelectual nunca 
é satisfatória. Neste sentido as estratégias mobilizadas pelos docentes 
em razão da competitividade exigem para além dos esforços e do tempo 
dos docentes, provocando o adoecimento desses sujeitos e comprome-
timento da qualidade do conjunto de atividades desempenhadas.
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Oficina: uma estratégia de  
trabalho docente para o processo  

de ensino-aprendizagem

Maria Helena Goes Campelo

A oficina é uma estratégia de trabalho das mais importantes no 
processo de ensino-aprendizagem, haja vista as possibilidades que 
oferece à discussão, análise e construção coletiva de conhecimentos, 
como também a mais democrática e versátil. As oficinas podem ser 
realizadas com diferentes objetivos: de natureza informativa, de aná-
lise e de debate, bem como em determinadas situações, àquelas que 
se destina a elaboração de propostas de trabalho concretas.

Na busca melhor aproximação para compreender um público es-
pecial – discentes de graduação - esse instrumental operativo torna-se 
fundamental, já que, trata-se de uma das fases da vida muito importante 
e contraditória, à medida que comportam elementos, ações diversas e 
diferentes faixas etárias. O jovem recém saído da adolescência abraça 
perdas e ganhos, conflitos, alegrias, disposições, enfim, todas voltadas 
para transformar o mundo, que significa - abertura para infinitas pos-
sibilidades e de um novo mundo em seus horizontes – a vida univer-
sitária. Convivendo junto com os jovens estão os adultos que possuem 
maturidade, famílias, trabalham, porém dispostos a recuperar o tempo 
perdido e superar todas as barreiras impeditivas às novas possibilida-
des de conhecimento e de sociabilidade com a vida acadêmica. 

O convívio entre jovens e adultos no espaço acadêmico vem se 
fortalecendo, à medida que as Universidades Brasileiras vêm imple-
mentando programas de inclusão, pois ao propiciar a inserção de 
estudantes de diferentes etnias, estão contribuindo para superar a 
discriminação e promover a construção de uma nova cultura – o res-
peito pelo outro, pelo diferente e, aberto possibilidades de trabalhar 
em conjunto. 

Reportando à década de 1980, do século XX, uma expressão maci-
ça de jovens se inseriu na vida política, econômica, social e religiosa 
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vivenciada pela sociedade brasileira, como a experiência das “Diretas 
Já”, do “impeachment” de Collor, representados pelos chamados “ca-
ras pintadas”. E nesse bloco estava lá, significativa parcela de jovens 
deixando evidente que contestam valores tradicionais, porém clamam 
e lutam por condições de vida mais justas, são contra as corrupções 
e as guerras. Quer justiça social e participar da criação de um novo 
tempo, de vida melhor, com dignidade e cidadania.

  Diante dessas diferenças que se apresentam no cotidiano da vida 
acadêmica e preocupada com a formação profissional, destes jovens 
e adultos e, pela experiência de trabalho com crianças e adolescentes, 
com perspectivas de ações centradas na educação - escola - jovem – 
adulto, que, como educadora e graduada em Serviço Social, o direcio-
namento das reflexões tem-se voltado: para estratégias de “ensinagem” 
(Anastasiou e Alves, 2004) e as descobertas nela contidas. 

 São reflexões presentes em investigações, estudos, discussões, 
provenientes de inquietações com a tarefa de ensinar e educar, 
um segmento estudantil que vive uma etapa da vida intensamente, 
sobretudo para jovens e mulheres adultas – que retomam os estudos 
depois de anos ausentes das salas de aulas. 

 Nessa dimensão é que as reflexões caminham, pois estudantes 
adultos pela ausência das salas de aula por longo tempo apresentam 
dificuldades para entender e interpretar os textos e assimilar conteú-
dos essenciais à formação profissional. Já o público jovem, não con-
segue permanecer por muito tempo sentado e sem muita disposição 
para ouvir, face as características próprias do tempo, ou mesmo, como 
eles se colocam: “... que saco”, “... não aguento estar ouvindo...”, “...é 
sempre a mesma coisa...”. Nesse sentido, a oficina, como estratégia de 
ensinagem, caiu como uma luva, visto que, tem permitido acompanhar 
a dinamicidade, dos jovens e as dificuldades dos adultos, basicamen-
te sem tédio e com maior participação no sentido do termo. É claro, 
cada turma e/ou grupo de trabalho num ritmo, grau de conhecimento, 
iniciativa, criatividade, mas em síntese – todos / as participando e 
trabalhando animadamente.

Todavia, a oficina é um instrumento-operativo que não se aplica 
num salto. Implica um planejamento apurado, com conhecimentos: do 
público a que se destina, o objeto de trabalho, objetivos, finalidades..., 
apesar da flexibilidade a que estão sujeitos quaisquer planejamentos.
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Vale ressaltar que, as experiências com essa técnica de ensinagem 
remontam aos meados anos de 1998, do século XX e, têm-se firmado até 
hoje, principalmente em salas de aula do ensino fundamental e segun-
do grau, nas periferias urbanas de Cuiabá / MT, em alguns municípios 
circunvizinhos e no próprio curso de graduação em Serviço Social.

A última experiência com oficinas ocorreu na disciplina – Intro-
dução ao Serviço Social – curso de Serviço Social / UFMT, vivenciadas 
pela autora desta produção que, a partir daqui, investe em outra 
direção – socializá-la e partilhá-la – com os leitores deste trabalho e 
demais professores / as encarregados da tarefa de educar, informar/
prevenir, de forma mais prazerosa e gratificante.

Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional  
e o Serviço Social

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 
1996 – LDB se constitui num marco de mudanças iniciadas no campo 
educacional, mas não se esgotam em si mesmas. Necessário se faz 
destacar que, dentre as características do sistema de ensino brasileiro, 
este vai desde a educação infantil até o ensino superior. 

As diretrizes curriculares nacionais propõem ao curso de Serviço 
Social uma formação que contemple os aspectos específicos da atuação 
do futuro profissional, mas recomenda também a inclusão de discussões 
que permitam a consciência cidadã e o enfrentamento da questão so-
cial. A construção das habilidades e competências designadas no perfil 
do egresso desejado se dá, em certa medida, no uso de estratégias de 
ensino-aprendizagem condizentes. O uso de técnicas e procedimentos 
de ensino deve considerar que, o modo pelo qual o aluno aprende não 
é um ato isolado, escolhido ao acaso, sem análise dos conteúdos traba-
lhados, sem considerar as habilidades necessárias para a execução e dos 
objetivos a serem alcançados, mas um processo integrado e contínuo.

É neste campo de atuação diverso e complexo que assistentes 
sociais vêm redefinindo suas possibilidades de intervenção profissio-
nal e formação, diante da trajetória das políticas sociais com as que 
trabalham, bem como no processo de formação.

Os parâmetros legais na LDB ampliam as dimensões estratégicas 
que a educação vem tendo, não se limitando aos novos contornos 
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fronteiriços entre as políticas setoriais como ao exemplo da institu-
cionalização de programas de renda mínima em diversas regiões do 
Brasil, conforme expõe ALMEIDA (2000, p. 22), trata-se de um campo 
de intervenção do Estado e uma dimensão da vida social estratégica 
na sociedade contemporânea. 

Com a ampliação do conceito de educação e possibilidades de im-
plementação de programas e ações educacionais, estes combinados às 
mudanças societárias que vem pontuando a necessidade de alargar a 
temática da educação escolarizada, abrem novos espaços de trabalho 
para o Serviço Social.

Fazem parte da agenda profissional dos/das Assistentes Sociais 
discussões sobre trabalho, cidadania, família, sexualidade, drogas, 
gravidez na adolescência, dentre outros temas. Sob estas bases é que 
o Serviço Social desenvolve seu estágio curricular e as oficinas de 
trabalho. Almeida expressa que:

Apesar dos esforços institucionais em curso, como os 
novos parâmetros curriculares para o ensino funda-
mental, médio e para a educação infantil, rede de ensi-
no – pública ou privada – não conseguiram incorporar o  
enfrentamento desses temas à sua rotina, pelo sim-
ples fato de que os profissionais da educação não vêm 
sendo preparados nesta direção. É nesta lacuna que 
diversos assistentes sociais vêm atuando, com proje-
tos que reorientam o foco de suas intervenções den-
tro dos estabelecimentos nos quais se inserem ou me-
diante projetos de assessoria (ALMEIDA, 2000, p. 23).    

É nesse eixo, que, as atividades na educação e na formação profis-
sional, vem sendo desenvolvidas, pois tem como desafio construir uma 
intervenção qualificada, tal como propõe o CFESS/CRESS no âmbito 
nacional e o Artigo 4º da Resolução CONSEPE nº 24/2002.

Estratégias do Processo Ensino-Aprendizagem

Petrucci e Batiston (2006, p. 263), informam que a palavra estratégia 
historicamente esteve vinculada à arte militar, ou seja, incorporada 
no planejamento das ações a serem executadas nas guerras, e, atual-
mente estão sendo largamente utilizadas no ambiente empresarial. Os 
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autores admitem ainda que: “... a palavra ‘estratégia’ possui estreita 
ligação com o ensino, pois ensinar requer arte por parte do docente, 
que precisa envolver o aluno e fazer com ele se interesse pelo saber. O 
professor precisa despertar a curiosidade, a segurança e a criatividade, 
para que o principal objetivo educacional, a aprendizagem do aluno, 
seja alcançada.  Desse modo, o uso do termo “estratégias de ensino” 
refere-se aos meios utilizados pelos docentes na articulação do proces-
so de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados esperados.

Anastasiou e Alves (2004, p. 71) apontam que: “As estratégias visam 
à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre aonde 
se pretende chegar naquele momento com o processo de ensinagem”. 
Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para os sujeitos 
envolvidos – professores e alunos.

É importante ressaltar que, as estratégias recomendadas 
pelos profissionais da pedagogia não diferem substancialmente 
daquelas recomendadas pelos profissionais docentes da área 
das ciências sociais aplicadas. Em alguns casos, há pequenas 
variações na nomenclatura da estratégia, porém guardam idênticas 
recomendações quanto à utilização. 

Conceito de oficina

A oficina constitui uma técnica de aprendizagem, solução de pro-
blemas, aplicável tanto para profissionais, quanto para leigos (BEAL 
et. al., 1972). Os autores partem do pressuposto que a aprendizagem 
eficaz e eficiente só é possível quando o educando assume responsa-
velmente o seu aprendizado. 

Para Anastasiou e Alves a Oficina (laboratório ou worshop) con-
siste na:

reunião de um pequeno número de pessoas com in-
teresses comuns, a fim de estudar e trabalhar para o 
conhecimento ou aprofundamento de um tema, sob 
orientação de um especialista. Possibilita o aprender 
a fazer melhor algo, mediante a aplicação de concei-
tos e conhecimentos previamente adquiridos (ANAS-
TASIOU E ALVES, 2004, p. 96).
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Segundo as autoras, a oficina permite a “[...] obtenção, organiza-
ção de dados, interpretação, aplicação de fatos e princípios a novas 
situações, decisão e planejamento”, por isso caracteriza-se como uma 
estratégia de fazer pedagógico que possibilita a construção e recons-
trução do conhecimento de forma horizontal. 

Nesse sentido verifica-se a utilização desse instrumento, de forma 
promissora, com base nas experiências que se têm vivenciado com 
segmentos diversos, em especial – os discentes. Cada momento das 
oficinas tem-se constituído num processo de ensino e aprendizagem, 
e mais, num trajeto de mão dupla, já que se ensina e aprende-se com 
todos / as os / as envolvidos/as na ação em experienciação. Os / as 
participantes das oficinas têm valor e suas contribuições são dadas 
conforme os objetivos e finalidades propostas, portanto, viver isso é 
gratificante para os envolvidos nesse processo.

Segundo Beal et al (1972), a oficina é considerada como um método, 
uma técnica muito popular, contudo, muito mal-empregada. Algumas 
pessoas atribuem às reuniões bem planejadas antecipadamente, o 
caráter de oficinas, onde boa parte desse tempo é composta de prele-
ções. As características das oficinas são variadas, mas o certo é que, 
para ser oficina deve ter o sentido de trabalho, com ações e atenções 
convergidas à participação de todos/as, de alguma forma, expressando 
a realização da ação em voga pelos participantes.

Esta participação, no tempo determinado para oficina vai de uma 
ideia, a um desenho e à escultura de um objeto ou atividades contri-
butivas aos objetivos e finalidades da mesma.

Estrutura da oficina

O êxito de uma oficina requer um tempo para o planejamento e a 
avaliação, pois visam às sessões de trabalho, que constituem a coluna 
dorsal das reuniões, como descrito abaixo:

4.1 – Planejamento: deve contar com a participação dos/as envol-
vidos/ as no processo.

4.2 – Tempo: deve ser observado em função dos momentos de 
práticas.

4.3 – Avaliação: entendido como as sínteses que devem ser realiza-
das ao final de cada momento/ sessão/ fase da oficina, conforme 
for definida no planejamento.
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4.4 – Núcleo das reuniões para concretização das oficinas: o pla-
nejamento e a avaliação.

4.5 – Duração: acima, foi referido a este como tempo, assim expresso 
para aqui melhor elucidá-lo, pois há um tempo considerado mí-
nimo para a realização de uma oficina, o que não pode ser muito 
reduzido, como se vê em algumas programações de meio dia, 
considerando os momentos/ sessões/ fases de trabalhos práticos 
e avaliações/sínteses. Beal et al (1972, p. 220) deixam claro que 
“[...] oficinas de um dia reservarão muito pouco às sessões de tra-
balho, se em seus programas incluírem as sessões de planejamento 
e avaliação”. Uma oficina deve ser planejada com uma duração 
mínima de dois dias. Ela deve ser vivenciada do começo ao fim.

4.6 – Local / espaço: o local ideal para a realização de uma ofici-
na deve ser retirado dos grandes centros/cidades, de modo a 
permitir uma atmosfera, um clima adequado à sua realização. 
Atividades desse teor realizadas em metrópoles interferem na 
produtividade do trabalho, considerando que as pessoas pre-
ferem ir às compras em um shopping, tratar de seus interesses 
pessoais. Com isso, não permite ser pontual, nem obedecer aos 
horários e muito menos garantir participação do começo ao 
final das atividades programadas, que é muito prejudicial ao de-
senvolvimento de ações dessa natureza. Uma oficina planejada 
deve ser realizada numa estrutura campestre, um hotel-fazenda 
e/ou similar. Constitui incentivo, motivação na consecução de 
conhecimentos de forma agradável, prazerosa, fora da rotina e, 
seguramente permite a participação de todos os seus momentos/ 
fases/ sessões e evitar oscilações na frequência.

Direção da oficina

Segundo Beal et al (1972), a direção de uma oficina é constituída 
das seguintes fases ou sessões:

5.1 – A ideia de oficina: parte de uma pessoa, grupo, empresa, 
ONG, OG, comissão, que indica o assunto / tema / problema a 
ser desenvolvido, que após legitimidade da ideia, segue-se a sua 
divulgação, difusão.

5.2 – Deve ter um coordenador ou diretor para providências como: 
escolha do local, inscrições, conseguir os peritos para trabalha-
rem os temas e demais articulações.
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5.3 – O coordenador/diretor é quem deve abrir o primeiro momen-
to, bem como dirigir a oficina nas etapas subsequentes com os 
seus respectivos conteúdos / atividades.

5.4 – Listar as atividades e / ou problemas específicos em que os 
/ as participantes gostariam de trabalhar, e formar os grupos, 
conforme critérios de escolha por cada participante.

5.5 – Grupos de trabalho: momento das ações, da prática, quando 
os participantes se reúnem, escolhem sua coordenação; um 
secretário e/ou relator, bem como um representante para com-
por a comissão de planejamento, tendo início os trabalhos de 
conformidade com o objetivo / temática no grupo.

5.6 – Uma vez composta a comissão de planejamento, tem-se início 
o trabalho planejando as demais etapas da oficina, permitindo 
melhor viabilizar a sua direção.

5.7 – Concluído o planejamento, a comissão o apresenta ao grupo 
para estudo e aprovação.

5.8 – Chegou o momento dos peritos entrarem em cena, debruçando 
nos trabalhos/grupos.

5.9 – Comissão de planejamento: esta transforma-se em comissão 
executiva, passando a coordenar/dirigir a oficina na sua tota-
lidade.

5.10 – Encerramento: ocorre com uma exposição final dos traba-
lhos.

Observações relevantes para o planejamento  
de uma oficina

Na concepção de Beal et al (1972) alguns pontos são importantes e 
devem ser lembrados quando se planeja uma oficina tais como:

6.1 – Prévio planejamento: é um momento significativo à oficina, 
por ser responsável a motivar, atrair, enfim, mobilizar as pes-
soas e iniciar os trabalhos/atividades.

6.2 – Escolha do local: deve-se buscar um espaço distante de distra-
ções, com uma estrutura que proporcione realizar a oficina de 
modo tranquilo, agradável, sem sinergias que dificultem a con-
centração e interrupção dos participantes em suas atividades.
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6.3 – Os problemas / objetos / temática a serem trabalhadas cons-
tituem a base da oficina.

6.4 – Atentar-se para que haja preleções, falas de pessoas não 
integrantes à oficina.

6.5 – Interesse, entusiasmo, participação constituem requisitos 
básicos ao sucesso da oficina.

6.6 – Requerer e articular peritos com conhecimento, capacidade 
que lhes permitam auxiliar as pessoas, discutir, refletir, porém 
sem se tornarem os centros das atenções.

6.7 – Seleção de temas / objeto de estudo, bem como as dinâmicas e 
recursos que venham ao encontro dos interesses do grande grupo.

6.8 – Número de participantes: é recomendável não se excederem 
a 20 / 30 pessoas.

Oficina: uma experiência em sala de aula 

As oficinas realizadas no semestre de 2011 / 2 seguiram as recomen-
dações dos autores, exceto, quanto ao tempo, ou seja, o que recomen-
dam é uma oficina de dois dias, pois planejar e avaliar demanda tempo. 
As oficinas em sala de aula são organizadas em vários momentos: 

 – Em um dia de aula foram apresentados aos discentes o que con-
siste uma oficina, como a mesma se estrutura e quais as fases 
do planejamento. Em seguida, os / as alunos / as se dividiram 
em três grandes grupos e foram sorteados os temas: Formação 
Profissional, Espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social e 
Demandas e Respostas do Serviço Social.

 – Na aula seguinte, os / as alunos / as planejaram a oficina. Neste 
momento do planejamento receberam o texto básico e a partir 
do mesmo usaram da criatividade para que a oficina fosse rea-
lizada com sucesso e atingisse os objetivos propostos.

 – Dia da realização da Oficina: período matutino, isto é, das 07:30 
h às 11:30 h e os alunos colocaram em prática tudo o que pla-
nejaram e cada membro do grupo com sua respectiva função.

 – Desenvolvimento da Oficina.

 – Recepção: aos demais alunos e convidados com entrega da 
programação, crachás de identificação e balões coloridos com 
números dos grupos de trabalhos.
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 – Abertura da Oficina: apresentação dos membros pela coor-
denadora da oficina, entrega do planejamento à professora e 
apresenta a atividade inicial.

 – Dinâmica de interação: com participação de todos os envolvidos 
na oficina. 

 – Após a dinâmica, a coordenadora da oficina expõe o tema, con-
ceitos e como a oficina será conduzida durante toda a manhã.

 – Divisão dos grupos de trabalho: por cores, entrega do material, 
explicação do que os/as participantes deverão fazer e o tempo 
disponível para a elaboração da atividade proposta, bem como 
apresentam as duplas que darão suporte aos grupos de trabalho.

 – Hora do Intervalo: ao término das atividades, o grupo responsá-
vel pela oficina serve um lanche para os participantes – tempo 
20 minutos.

 – Reinício das atividades: apresentação e socialização das pro-
duções dos grupos. Neste momento, a professora tece conside-
rações no sentido de complementar as atividades realizadas.

 – Dinâmica de Encerramento: terminada as apresentações o 
grupo responsável desenvolve uma nova dinâmica e presenteia 
o finalista com um livro, caixa de bombom ou outra coisa que 
considerarem interessante para os convidados.

 – Avaliação: o grupo entrega para os convidados uma ficha de 
avaliação: contendo o título da oficina, quesitos a serem ava-
liados como Ruim, Bom, Ótimo, a nota atribuída à oficina, as 
sugestões e o nome do participante (opcional).    

 – Finalização da Oficina: A professora faz uma avaliação da ofici-
na e em seguida o grupo faz o encerramento com apresentação 
das fotos tiradas durante a oficina e uma mensagem final.

 – Entrega do relatório: o relatório da oficina, juntamente com os 
resultados da avaliação, é entregue à professora uma semana 
após a realização da mesma. 
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Considerações

As oficinas vivenciadas até o momento têm deixado resultados 
gratificantes por parte das pessoas envolvidas neste processo, inde-
pendente do grau de conhecimento, ficando muitas expressões do 
tipo: “cresci muito”; “pensei que eu tinha domínio desse assunto e só 
agora vi que não sabia quase nada”; “estou aprendendo muito”; “eu 
tinha uma visão distorcida...”; “a oficina é muito trabalhosa, mas se 
aprende realmente”; “é muito bacana...”. As dinâmicas, as músicas de 
fundo ou de animação, bem como os textos básicos e de apoio logístico 
são selecionados com muita clareza, conhecimento, responsabilidade, 
traduzindo-se na real produção de informação, em síntese - conheci-
mentos.

Vale ressaltar, ainda, que apesar da fundamentação teórica sobre 
oficina não ter uma dimensão de eventos sociais, os grupos de alunos a 
planejam de tal modo, caracterizando-o como tal: o trajar, a recepção, 
entrega de materiais, convidados, sistema de som, convidados para 
momentos de preleções, vídeos. Com sínteses avaliativas voltadas à 
coerência, busca dos objetivos e finalidades que se propuseram na 
realização de cada oficina. Isso tudo é rico e prazeroso para qualquer 
educador preocupado com uma formação que se expresse na produção 
de conhecimentos.
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A disciplina de filosofia na 
graduação: relato de experiência

Arturo Fatturi

Minha atenção neste relato terá como foco o ensino da disciplina 
de Filosofia para cursos de graduação Tal disciplina fazia parte do 
currículo básico dos cursos de História e de Psicologia, ofertados 
em universidade particular (“Comunitária de Direito Privado”), com 
sede na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, denominada Unisul - 
Universidade do Sul de Santa Catarina. A seguir, apresento algumas 
informações sobre o contexto de oferta das disciplinas. Assim, o curso 
de Psicologia oferecia duas disciplinas de Filosofia em sua grade, en-
quanto o de História, uma disciplina. Quanto à regularidade, o curso 
de Psicologia desta universidade disponibilizava duas disciplinas de 
Filosofia em semestres diferentes, para alunos (as) do primeiro e do 
segundo semestres do curso, denominadas Filosofia I e Filosofia II. Já 
no curso de História desta mesma universidade, a oferta da disciplina 
de Filosofia restringia-se apenas a alunos (as) do primeiro semestre. 
Nos dois cursos, a disciplina de Filosofia era obrigatória. O status de 
obrigatoriedade da disciplina de Filosofia era reflexo do Projeto Pe-
dagógico de cada curso, que concebia a Filosofia como uma disciplina 
básica para a compreensão dos conteúdos que os (as) alunos (as) iriam 
estudar nos semestres seguintes. 

Sob outro aspecto, os professores selecionados para lecionar estas 
disciplinas partiam do ponto de vista de que o ensino de Filosofia 
consistia em apresentar aos estudantes os filósofos fundamentais e os 
principais pontos de vista da tradição na Filosofia. Eram citados nomes 
de filósofos, as datas de seus nascimentos e morte, lista de obras pu-
blicadas, além de passagens peculiares de suas vidas. Assim, os pontos 
de vista tradicionais da História da Filosofia eram apresentados em 
grandes resumos esquemáticos, transpostos para o quadro negro ou 
através do uso de “data show”. Os conteúdos eram, portanto, trabalha-
dos sob a forma de aula expositiva, na qual os estudantes deveriam 
absorver a História da Filosofia como uma espécie de base cultural 
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para suas vidas acadêmicas. As dúvidas e as questões surgidas em sala 
de aula diziam respeito à correção da pronúncia do nome do filósofo 
ou do título de sua obra. Por outro lado, esta orientação didática para 
o ensino de Filosofia transformava os temas da Filosofia como que em 
peças de museu, as quais eram revisitadas por um guia experiente e 
instruído em cada uma delas, isto é, o professor de Filosofia. O incen-
tivo dado pelos professores aos estudantes era o de memorização de 
nomes, datas e pontos do esquema apresentado em sala de aula.

Esta forma didática permaneceu inalterada por vários anos e só 
passou a ser questionada com a contratação de professores novos, pro-
venientes de programas de Pós-Graduação sediados em Florianópolis 
(UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina) ou em Porto Alegre 
(UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além da PUC - 
Pontifícia Universidade Católica). Estes novos professores traziam uma 
forma diferenciada de considerar a Filosofia, isto é: a discussão de 
questões da Filosofia enquanto questões humanas, ligadas a existência 
de cada pessoa. Ao mesmo tempo, o preparo oferecido pelos estudos 
de Pós-Graduação permitia que os novos professores estivessem em 
contato com a pesquisa em Filosofia e com as novas tendências de 
questionamento no próprio estudo da Filosofia.

As características destes novos professores refletiram diretamen-
te na forma de prepara aulas, dialogar com os estudantes, aceitar e 
rejeitar questões elaboradas em sala de aula e na elaboração de ins-
trumentos de avaliação inovadores, os quais não tinham por base a 
mera repetição de nomes, datas e pontos de esquemas de pensamento. 
Desse modo, como estava entre estes professores novos, tendo entra-
do por concurso, o que relato aqui é a minha experiência tanto com 
estudantes em sala de aula, quanto com os coordenadores de curso e 
colegas professores dos cursos acima mencionados, a saber, Psicologia 
e História.

Aprender e ensinar Filosofia

A Filosofia sempre foi considerada uma disciplina com conteúdos 
abstratos, e, por tal razão, desligada da vida cotidiana dos estudantes. 
Entretanto, sob o ponto de vista tradicional, a Filosofia é considerada 
como um conjunto de “teorias” sobre conceitos tais como - conheci-
mento, ciência, ser, realidade, causa, mente, entre outros. Assim, por 
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um lado, trazer a Filosofia para a vida cotidiana implica aceitar o 
argumento de que ela não possui “teorias” explicativas e, por impli-
cação, que em nada contribui para o preparo de um historiador ou 
psicólogo. Neste caso a contribuição de uma Filosofia ligada à vida 
cotidiana poderia no máximo contribuir para a formação existencial 
ou a técnica de dissertar sobre temas obscuros para a maioria das 
pessoas. Mas, ao eliminar a concepção de que a Filosofia se constitua 
em uma série de teorias, não se está eliminando sua aplicabilidade 
para os demais campos do saber. O que se fazia necessário era for-
necer uma nova ligação entre os temas da Filosofia e determinados 
problemas que surgem na constituição de campos do saber como os 
da História e da Psicologia.

O primeiro ponto a ser analisado foi quanto aos conteúdos e, neste 
caso, a consideração sobre as discussões filosóficas dedicadas a certos 
pontos correlacionados com os cursos de Psicologia e História que ofer-
tavam a disciplina de Filosofia. Tal aspecto é importante, pois, por um 
lado a Filosofia sempre havia sido considerada como “autônoma”, isto 
é, os alunos do curso de Psicologia deveriam estudar a Filosofia con-
siderando-a como independente da Psicologia, o mesmo sendo válido 
para um aluno do curso de História. Entretanto, ao se enfatizar a au-
tonomia da Filosofia, perdia-se de vista a ligação que a mesma poderia 
manter com os problemas fundamentais da História e da Psicologia. 
Ou seja, seria importante perguntar: qual a ligação entre Filosofia e 
Psicologia, uma vez que são disciplinas diferentes e particulares? As 
respostas tradicionais a esta pergunta normalmente enfatizam o papel 
“fundamental” da Filosofia, ou então, afirmam que muitas teorias da 
Psicologia têm como fundamento as “teorias” da Filosofia.

Um exemplo claro disso pode ser encontrado nos textos tradicionais 
de Psicologia, tais como, os dos psicólogos Melvin H. Marx e William 
A. Hillix - Sistemas e Teorias em Psicologia23, nos quais os filósofos 
e os problemas da Filosofia são tratados como teorias equivalentes 
às teorias da Psicologia, enquanto os filósofos são retratados como 
originadores de “teorias filosóficas”. Assim, este aspecto será exem-
plificado nas páginas 51 e 52, e novamente na página 61 da obra em 

23 Este texto foi publicado, originalmente, em 1963, pela editora McGraw Hill, tendo sido traduzi-
do por Álvaro Cabral, para a Editora Cultrix, de São Paulo. O livro se encontra na 13ª edição e 
ainda é usado como bibliografia básica para muitos cursos de Psicologia.
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questão, quando é fornecido um quadro das principais contribuições 
dos filósofos para a constituição e o desenvolvimento da Psicologia. 
Ou seja, para os estudantes de Psicologia, a Filosofia é constituída por 
uma rede complexa de teorias isoladas que tocam em pontos de inte-
resse para a Psicologia. No entanto, ainda assim é uma área do saber 
paralela à Psicologia.

Contudo, a validade destes pontos de vista filosóficos está relacio-
nada aos problemas que os filósofos visavam investigar, ou, através 
de certo ponto de vista, solucionar. Nesse caso, a forma didática es-
colhida por Marx e Hillix traz a errônea ideia de que a Filosofia é um 
composto de teorias. Segundo este ponto de vista, a Filosofia auxilia 
e serve de fundamento para a Psicologia apenas enquanto conjunto 
de teorias, as quais vão redundar em certas teorias psicológicas. En-
tretanto, este é um ponto de vista sobre o que é a Filosofia e como ela 
poderá ser aprendida.

Filosofia, história e psicologia

Outro ponto de vista quanto ao ensino da Filosofia diz respeito 
a tratá-la como uma discussão de determinadas preocupações ou 
problemas comuns aos seres humanos. Tal discussão, por sua vez 
auxiliaria na compreensão da origem e dos pontos básicos de onde as 
diferentes ciências são originárias. No caso do presente relato, relem-
bro que as duas áreas do saber envolvidas são a História e a Psicologia. 
Um problema, por exemplo, comum a todos os seres humanos é o da 
compreensão de como se deve entender como um acontecimento pode 
causar outro, isto é, o da percepção através dos nossos sentidos que, 
após um relâmpago em um dia de tempestade, se segue um estrondo. 
É costumeira a conclusão de que o estrondo é causado pelo relâmpago. 
No entanto, é sabido que os relâmpagos são causados pelo choque de 
elétrons negativos e positivos na atmosfera. Obviamente que a expli-
cação aqui poderia ser mais detalhada e técnica. Contudo, a noção de 
causa foi usada duas vezes na descrição do fenômeno “estrondo que 
se segue ao relâmpago”. Assim, como se deve entender o que seja uma 
causa? Outro exemplo poderá esclarecer como a noção de causa é 
utilizada em nossa vida cotidiana: quando se joga uma bola de bilhar 
contra outra ou outras do mesmo tipo, o efeito percebido é o de que 
as outras bolas de bilhar se movimentam. Nesse caso, se diz que a 
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causa do movimento das bolas de bilhar é devida ao choque da bola 
que atiramos contra o grupo das outras. A questão aqui é perguntar 
como concebemos o que seja uma causa, induzindo os estudantes a 
pensar no que significa afirmar que uma coisa causa a outra. Assim, 
a noção de causa é básica para compreendermos as explicações nas 
ciências naturais.

No âmbito dos estudantes de Psicologia, lançamos a questão quanto 
ao que é uma causa psicológica e se tal expressão possui significado na 
Psicologia. Para os estudantes de História a noção de causa se tornará 
fundamental devido à própria natureza da História, isto é, explicar 
ou determinar quais fatos históricos geraram modificações na vida 
humana. Um exemplo disso é: qual a causa da passagem da Idade 
Média para a Idade Moderna? Dessa maneira, o historiador falaria de 
causa em sentido idêntico ao que seria utilizado pelo cientista ou pelo 
psicólogo? Ou seja, trazemos a discussão filosófica quanto ao que seja 
causa ou como devemos compreender eventos causais para a vida do 
estudante, bem como para o estudo ao qual se dedica. Tal atitude im-
plica gerar a discussão e a troca de pontos de vista entre os estudantes, 
e não apenas em encaminhar a leitura de textos de Filosofia sobre a 
discussão do que seja uma causa.

Para tal didática, quanto ao objetivo a ser alcançado, qual seja, o 
de gerar discussão, evidentemente, se faz necessário lançar mão de 
textos básicos que propiciem a discussão do tema em foco, isto é, de 
textos filosóficos e não dos que dizem respeito à História da Filosofia. 
Desse modo, os estudantes serão apresentados ao texto clássicos da 
Filosofia com outro interesse. Não lhes será interessante “decorar” os 
pontos de vista do autor do texto clássico, e sim, buscar algo no texto, 
como, por exemplo, a explicação da noção de causa.

A disciplina de filosofia

Quando lecionei a disciplina de Filosofia para os cursos acima 
mencionados, utilizei dois livros básicos para discussão e leitura em 
sala de aula. Estes textos foram traduzidos para a Língua Portuguesa, 
e pertencem à bibliografia básica de qualquer biblioteca universitária 
média. Uma destas obras era de A C Ewing - Questões Fundamentais da 
Filosofia, enquanto a outra era de Alfred J. Ayer - Questões Centrais da 
Filosofia, ambas, publicadas no Brasil pela Editora Zahar. O aspecto 
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importante de tais textos e o que recomenda seu uso na disciplina de 
Filosofia para outros cursos (mesmo em uma disciplina como Prática 
de Pesquisa no curso de Filosofia) é o fato de que em ambos, as remis-
sões a textos de História da Filosofia são esparsos. Os autores remetem 
o leitor diretamente à leitura dos textos clássicos, informando qual 
obra, bem como o trecho específico na obra, por eles referida, a ser 
estudado. Isto, para que o aluno compreenda a questão discutida sob 
um ponto de vista diferente, ou para que este aprofunde o ponto de 
vista desenvolvido pelo autor da obra. Ao mesmo tempo, o uso das duas 
obras pelo professor, torna possível a liberdade para sugerir outros 
textos que entenda como relevantes para o contexto da disciplina de 
Filosofia nos cursos de História e Psicologia. A propósito, o texto de 
A. C. Ewing traz poucas citações de obras de outros autores, uma vez 
que o objetivo de Ewing é discutir os problemas filosóficos de maneira 
argumentativa e não sob o ponto de vista histórico.

Outra característica importante das duas obras, acima menciona-
das, é quanto à didática da apresentação dos problemas filosóficos 
discutidos. O texto de A. J. Ayer divide os capítulos através do entre-
laçamento argumentativo dos problemas por ele tratados. Assim, por 
exemplo, o primeiro capítulo diz respeito ao mundo material e inti-
tula-se “Mundo Exterior”. Ao discutir como devemos compreender o 
que seja o mundo exterior, ou, quais objetos podem ser aí encontrados 
segundo os argumentos dos filósofos, Ayer passa a discutir no capítulo 
seguinte, o estatuto dos objetos do mundo exterior, isto é, que tipo de 
objetos se espera que sejam localizados no mundo exterior a nós. Por 
exemplo, no caso da Psicologia, tal análise conduz à questão de como, 
por exemplo, estruturas como “ego” ou “consciência” podem ser tra-
tados como objetos do mundo exterior e, em caso negativo, por qual 
razão. Em relação ao curso de História, a discussão de Ayer implica 
em questionar se os “fatos históricos” existem no mundo exterior ou 
se pertencem à alguma categoria da própria explicação histórica. 
Através de tais discussões é possível solicitar aos alunos que pesqui-
sem na biblioteca outros textos que possibilitem alguma resposta ao 
problema proposto.

O texto de Ewing possui a mesma característica, com a diferença 
de que trata os problemas através de um método argumentativo mais 
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ou menos rígido24, a saber: o problema é apresentado, enquanto alguns 
exemplos são lançados a fim de tornar o problema compreensível. 
Logo após, algumas soluções são apresentadas e, neste caso, existe 
a remissão aos textos clássicos onde tais propostas de solução foram 
apresentadas. Assim, por exemplo, para o caso específico da Psicolo-
gia - mas que poderá ser levado para o caso do curso de História - é 
possível que o professor lance a questão quanto à noção de “ser hu-
mano” e a sua possibilidade de estudo científico através da explicação 
psicológica. Isto, devido ao fato de que uma ciência experimental 
como a Fisiologia poderá estudar o ser humano como um composto de 
ligações musculares e nervosas, além de tentar fornecer explicações 
sobre a circulação de fluídos pelos canais existentes no aparato físico 
humano. Contudo, dado que tal estudo depende da possibilidade de 
observação experimental, cabe questionar os estudantes de Psicologia 
até que ponto esta possibilidade de explicação causal25 é possível na 
Psicologia e por quais razões o seria.

Para o caso específico dos estudantes de História, temos nestes 
textos a discussão filosófica, tanto do estatuto de um objeto para que 
seja considerado “objeto exterior”, quanto do estatuto dos “fatos” que 
consideramos ocorrer numa realidade que independe de nós, enquanto 
seres humanos. Assim, Ewing, no Capítulo 4 de sua obra, investiga o 
que devemos entender por interação “corpo/mente”, isto é, como se 
dá o caso de que certos aspectos de nossa mente (tristeza, amor, ódio, 
etc.) tenha alguma influência sobre o mundo exterior (ou seja, nossa 
relação para com nossos semelhantes é afetada). Considerando que no 
estudo da História temos uma estrutura como “fato histórico” cabe aqui 
propiciar aos estudantes de História a discussão quanto à existência 
de fatos históricos. Neste caso a questão a ser discutida diz respeito 
ao estatuto destes fatos históricos. Por exemplo, os fatos históricos 

24 Deve-se considerar que nem todas as questões tradicionais discutidas na Filosofia permitem 
que se elabore um esquema argumentativo rígido. Por exemplo, a questão da liberdade de ação 
do ser humano em contraposição a sua determinação causal, pode envolver a compreensão da 
noção de causalidade nas ciências naturais e, ainda, a compreensão da ação de Deus em nossas 
ações. Ou seja, a argumentação poderá se tornar complexa e dependerá do professor conduzir 
as discussões para este nível de complexidade ou evitá-lo.

25 Neste ponto, é possível que o professor traga à discussão o caso da escola Behaviorista de Psicolo-
gia e sua tentativa de formular uma ciência psicológica. Pode-se solicitar aos estudantes que fa-
çam investigações bibliográficas na tentativa de responder a tais problemas ou para esclarecer 
os pontos básicos da escola behaviorista. O mesmo pode se dar com a escola Freudiana, na qual as  
estruturas da explicação psicanalítica não parecem seguir as regras de uma explicação causal.
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são determinados por teorias da História ou eles existem de maneira 
independente do historiador?

Ainda no que diz respeito ao estudo de questões filosóficas para o 
curso de História, devemos lembrar que a noção de causa tem papel 
importante. Aqui caberia questionar os estudantes sobre o significado 
de uma causa histórica, tal como se mostra na expressão: “A alta infla-
ção e o desemprego foram as causas da ascensão do regime nazifascista 
na Alemanha após a 1ª Guerra Mundial”. Ou seja, considerando que 
foram estudados através dos textos de Ewing e Ayer os argumentos 
filosóficos sobre a noção de “causalidade”, seria agora possível questio-
nar qual a noção de causalidade que o historiador usa ao elaborar suas 
explicações. Tal questão permite que o professor exija dos estudantes 
pesquisa bibliográfica e visitas à biblioteca da universidade. Isto, a fim 
de que sejam esclarecidas com maior profundidade tais questões, além 
dos problemas que estas suscitam em relação à explicação histórica.

Didática da filosofia

Não é o caso de estender aqui a série de exemplos práticos e pos-
síveis quando consideramos ensinar os problemas filosóficos como 
conteúdo de aula, e não a História da Filosofia. Pelo que até aqui pude 
demonstrar, os problemas filosófico possuem ligações não apenas com 
a tradição filosófica, mas também com outras questões que podem ser 
lançadas nas áreas de estudo a quem esta disciplina é ministrada26. 
Poderíamos dizer que a Filosofia assim tratada se torna um conteúdo 
palpável e ligado diretamente aos campos do saber onde está inserida.

Esta forma de tratar o conteúdo de Filosofia, buscando maior in-
tegração com os estudos específicos de cada curso em que a Filosofia 
faz parte da grade de disciplinas, redunda em um novo método de 
avaliação. Ora, como não se trata de elaborar avaliações cujo conteú-

26 Dois casos não tratados neste relato, mas que são relevantes para o tema do mesmo: a disciplina 
de Filosofia lecionada para curso de Medicina e que pode ser transformada num estudo sobre 
o conceito de saúde e doença. Neste caso, não se trata de buscar manuais de Medicina para en-
contrar experimentos sobre saúde e doença, mas sim, de tentar compreender o que significam 
estes conceitos. Isto também se aplica ao curso de Sistemas de Informação, no qual os conceitos 
de ciência e explicação científica, que fazem parte de um grande debate na Filosofia, podem ser 
utilizados como conteúdos de aula e de pesquisa para os estudantes. Estes dois exemplos fazem 
parte de minha trajetória enquanto professor de Filosofia e foram experiências didaticamente 
inovadoras. Em nenhum destes cursos trabalhei a Filosofia a partir de um ponto de vista histó-
rico ou de teorias.
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do é composto de informações que os estudantes devem memorizar, 
as avaliações buscam analisar o desenvolvimento argumentativo dos 
estudantes sobre cada tema tratado e suas interligações com suas 
respectivas áreas de saber. 

Desse modo, passo aqui a fazer um pequeno apanhado das dife-
rentes formas de avaliação que apliquei nos cursos em que lecionei. 
Antes disso, devo afirmar que a excelência na formulação das questões 
é uma exigência para o professor, pois as questões devem possuir um 
enunciado bem formulado e composto por argumentos diretos. Eis 
os tipos de questões que podem ser elaboradas a fim de constituir-se 
em avaliação:

a. Recorta-se uma parte do texto do livro usado em aula e traba-
lhado com os alunos. Este texto recortado deve ser escolhido 
dentre as partes do livro texto em que a questão ou problema 
é formulado. Partindo deste texto, se propõe uma questão que 
faça o aluno fornecer uma resposta argumentativa;

b. Escolhe-se uma explicação fornecida pela área de estudo do 
aluno, solicitando-lhe que identifique o problema filosófico 
trabalhado em sala de aula. Esta identificação visa avaliar se o 
estudante captou a importância e os passos do problema filo-
sófico estudado,  contido na explicação fornecida por sua área 
de saber;

c. Solicita-se ao estudante que elabore pequenas resenhas de 
capítulos indicados. Estas resenhas devem insistir na ausência 
de qualquer avaliação, isto é, na objetividade em transmitir os 
passos centrais do argumento ali exposto;

d. Solicita-se aos estudantes que pesquisem na biblioteca da uni-
versidade ou em revistas e jornais específicos algum tipo de 
explicação pertencente às suas áreas de saber e, em grupo, apre-
sentem a explicação, sua importância e as ligações que a mesma 
possui com os problemas filosóficos estudados em sala de aula;

e. Avaliações escritas da forma múltipla escolha, na qual os estu-
dantes podem pesquisar nos textos trabalhados em sala de aula 
e em suas anotações tomadas durante as aulas. Esta avaliação 
possui formulação direta e solicita que o estudante escolha uma 
opção correta entre as que lhe são fornecidas. Em tal tipo de 
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avaliação, obviamente, devemos tomar cuidado com a clareza 
do vocabulário e com a exatidão no enunciado da questão, pois 
isto evita que o estudante seja induzido ao erro devido à má 
formulação das questões.

f. Ensaios sobre temas determinados. Nestes ensaios os estudantes 
devem seguir uma metodologia que o professor disponibiliza e 
explica como deve ser seguida. A dificuldade da elaboração de 
ensaios consiste na falta de uma cultura de escrita e de elabora-
ção de ensaios. Será necessário que o professor perca algumas 
aulas explicando como construir ensaios e explicando a estrutura 
de ensaios já elaborados, preferencialmente ensaios com temas 
apropriados às áreas do saber em que a disciplina de Filosofia 
é lecionada.

Considerações

Minha experiência como professor de Filosofia a partir da metodo-
logia acima descrita, fazendo uso dos conteúdos acima apresentados, 
dependeu de meu interesse na valorização da Filosofia enquanto dis-
ciplina acadêmica lecionada para outros cursos que não o de Filosofia. 
Ao mesmo tempo, a Filosofia possui uma tradição de investigação de 
problemas gerais, tradição esta que pode ser transposta para quase 
todas as áreas do saber humano. A propósito, uma das atuais áreas 
de investigação filosófica, para citar o exemplo de um tema que não 
foi tratado aqui, e que vem recebendo grande atenção é a Bioética. 
Tal campo de estudo faz um entrecruzamento entre as aplicações das 
descobertas biotecnológicas e as questões tradicionais da discussão 
ética em Filosofia. Ao mesmo tempo a Bioética trata não apenas de 
questões sobre a moralidade do uso de medicamentos que modificam 
o comportamento ou o emprego de novas tecnologias de comunicação, 
entre outros exemplos. Trata também das recentes legislações sobre 
a denominada “morte digna”, que está sendo aceita e legalizada em 
vários países, sem uma devida análise filosófica.

O ponto importante que pude notar é a dedicação do professor à 
Filosofia e seu conhecimento das outras áreas do saber nas quais sua 
disciplina consta como conteúdo a ser lecionado. Infelizmente, no 
Brasil, criou-se uma cultura de intolerância para com a Filosofia. Isto, 
devido ao fato dos professores que, por não possuírem conhecimentos 
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sobre outras áreas do saber e pela falta de cultura geral dos estudantes, 
insistem no ensino de Filosofia como se fosse uma “peça de museu”. 
Tais áreas se encontram desligadas tanto do curso em que a Filosofia 
está inserida como conteúdo, quanto da própria vida dos estudantes.
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A tragédia como Pedagogia  
em Schopenhauer

Bernardo Gonçalves Alonso

O “transcendental”, como Kant define na introdução à Critica da 
Razão Pura, é o conhecimento ocupado “não tanto com os objetos, 
mas com nossos conceitos a priori dos objetos em geral” (Kant, 1989, 
B25), o contrário do que é fornecido pela experiência, o empírico. Às 
formas a priori que se aplicam à experiência e possibilitam o mundo 
como uma série de fenômenos opõe-se o “transcendente”, aquilo que 
está para além da experiência. Segundo a filosofia kantiana as clássi-
cas noções metafísicas de Deus, imortalidade da alma, só podem ser 
pensadas, não conhecidas. São objetos de uma metafísica dogmática, 
caso se afirme a sua verdade, pois para essas noções jamais se encontra 
intuições empíricas adequadas. 

A filosofia schopenhaueriana investiga e estabelece ao seu modo 
as formas a priori da mente que possibilitam o mundo, portanto pre-
tende-se uma filosofia transcendental partindo das reflexões de Kant, 
servindo-se da distinção entre fenômeno e coisa em si. O que é dado 
na sensibilidade para em seguida ser pensado pelo entendimento e 
suas categorias é fenômeno. Da tábua das categorias derivam-se todos 
os demais conceitos e, quando se conhece, tais categorias sempre são 
aplicadas às intuições. O transcendental, assim, encontra o empírico e 
constitui conhecimento. Por outro lado Kant aponta que não podemos 
conhecer as coisas em si mesmas, antes, só enquanto aparecem na 
sensibilidade, ou receptividade do conhecimento, com suas formas a 
priori do espaço e do tempo. O entendimento pensa os dados sensíveis 
com suas categorias, tendo-se assim o mundo fenomênico, porém, 
embora o mundo, tanto exterior quanto interior, seja fenômeno, isso 
não implica que aquilo que aparece seja mera ilusão, porque senão 
teríamos uma aparência sem algo que aparecesse. 

Iniciando sua obra magna com a afirmação “O mundo é minha 
representação (Vorstellung)” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 9,1), Scho-
penhauer retoma a teoria do entendimento e da sensibilidade, as 
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concepções do criticismo sobre as formas puras a priori da mente 
que possibilitam a experiência. O mundo é representação de quem 
representa, é um entrelaçamento de representações, de intuições 
empíricas, ou fenômenos. No entanto, quanto ao fundamento de tais 
representações, o filósofo de Frankfurt atribui uma ligeira modificação 
ao transcendental de Kant, introduzindo a noção de princípio de razão 
como uma somatória de espaço, tempo e causalidade, sinônimo do 
próprio entendimento enquanto formas cognitivas inatas. Das doze 
kantianas, apenas uma categoria é mantida, justamente a de causali-
dade. O entendimento fabrica os objetos a partir dos dados vindos do 
exterior, considerando esses dados um efeito a partir do qual procura 
a sua causa e, nela chegando, a situa no espaço como figura. A realida-
de empírica é um fazer-efeito, wirken, do sujeito que representa. Por 
conseguinte, pode-se denominá-la efetividade, Wirklichkeit (Barboza, 
2003). Este é o aspecto crítico-idealista da filosofia schopenhaueriana, 
o mundo como uma conclusão do entendimento.

Schopenhauer indica que além do entendimento o homem possui 
a faculdade da razão. Com esta, entra em cena a reflexão. A razão 
trabalha as representações do entendimento, abstraindo-as, para, ao 
fim, fornecer conceitos ou “representações de representações”. A fa-
culdade racional só pode doar conceitos após as intuições. Com a razão 
instaura-se a relação de conceitos, linguagem, poesia, ciência, Estado, 
assim como fundam os erros, as armas, a guerra. “O intuicionismo da 
filosofia de Schopenhauer o leva a comparar a passagem da intuição 
para os conceitos como se fosse a passagem da luz imediata e própria 
do sol para a luz refletida e emprestada da lua.” (Idem, p.28, 5-8). Para 
o autor de MVR o intelecto (razão + entendimento) não passa de um 
mecanismo para a sobrevivência humana, secundária em relação à 
Vontade como coisa em si.

O que importa é descobrir o conteúdo do mundo e da vida. Impul-
sionada por uma necessidade metafísica, para a humanidade não basta 
saber que há fenômenos e como são formados, assim como não basta 
ter conceitos em forma de sistemas, ciências. Toda obra artística ou 
filosófica genuína, para Schopenhauer, é uma tentativa de resposta à 
questão do conteúdo, que de modo algum é satisfeita pelas ciências. Um 
investigador que adquire informação sobre os múltiplos fenômenos do 
mundo nada alcança de essencial e mesmo a matemática restringe-se 
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ao relativo, isto é, à relação formal de representações entre si. O íntimo 
do mundo permanece estranho às ciências.

Face ao princípio de razão, encarado como limite, o filósofo pro-
cura remover o véu de Maya27 desse princípio, posto entre nós e os 
fenômenos. Schopenhauer aponta que não é mais suficiente saber que 
possui representações, despotenciando a razão e indicando que a via 
de acesso ao mais essencial do mundo não se dá pelos conceitos, mas 
pelo sentimento (Gefühl). É através deste Gefühl que a filosofia sai do 
território crítico-transcendental e adentra a metafísica da natureza 
para procurar satisfazer filosoficamente a necessidade metafísica da 
humanidade. Cabe procurar o originário do mundo não pelo exterior, 
mas a partir de nós mesmos. A metafísica da natureza dessa forma 
toma o corpo como via de acesso ao mais real do mundo. Região do 
conhecimento que não mais é regida pelo saber discursivo, ao corpo 
é reservada uma espécie de cruzamento entre experiência externa e 
interna. Esta região é regida pelo sentimento que nos abre o panorama 
para uma forma de intelecção que refere a relação que o corpo tem 
com aquilo que não é representação, a Vontade.

Possuímos um interior essencialmente volitivo, raiz de nossa 
existência. Desejo infinito, finitamente corporificado, todo ato da 
Vontade é ação do corpo. Ambos são a mesma coisa, dados de duas 
maneiras diferentes, uma vez na intuição do entendimento, outra vez 
imediatamente. O corpo é Vontade e através da conclusão analógica, 
Schopenhauer diz que tudo é Vontade, pois enquanto figura, o corpo 
não escapa ao princípio de razão e sua lei de causalidade. Entre os 
sujeitos a causalidade assume a forma da motivação. Não há fenôme-
no menos ou mais causal. A diferença é que o indivíduo tem a ilusão 
de poder decidir entre motivos que lutam em sua consciência, até 
que um deles vença e determine a ação. As representações lutam na 
consciência de cada um, um autêntico “battlefield”28 shakespeariano, 
como no monólogo de Hamlet, magnífica expressão do homem que 
interpreta o outro a partir de si mesmo.

27 Na Filosofia indiana, véu que impede o homem de contemplar a verdade que se esconde atrás 
do mundo fenomênico. Bhagavad-Gita ou Diálogos entre Krishna e Arjuna, São Paulo, Bhaktive-
danta Book Trust, 1988.

28 Trad.: Campo de batalha.
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A partir da identidade da causalidade em todos os reinos da 
natureza, pode-se, afirma Schopenhauer, conectar uma outra – o 
núcleo (MAGEE, 1997). O núcleo desconhecido das representações 
não é diferente do núcleo do corpo humano, porque há igualdade da 
causalidade em todos os níveis. Na chamada conclusão analógica, se 
o sentimento íntimo de cada consciência indica uma subjetividade pu-
ramente volitiva a manifestar-se no mundo por intermédio de motivos, 
ou causalidade animal, então o íntimo da causalidade em geral não 
pode ser diferente do íntimo da minha causalidade corpórea, porque 
a causalidade é uma só, “portanto, o íntimo dos outros corpos possui 
a mesma raiz que o íntimo de meu corpo – logo, o íntimo dos outros 
corpos é Vontade” (Idem, 1997). Desta maneira Schopenhauer atinge 
o conceito central de sua filosofia, o de Vontade una e indivisível, coisa 
em si dos fenômenos. 

Como coisa em si, a Vontade é totalmente diferente do fenômeno, 
da representação submetida ao princípio de razão, escapando inteira-
mente aos predicados fenomênicos, alheia às determinações causais e 
espaços temporais. O princípio de razão confere, enquanto princípio 
de individuação, pluralidade, divisibilidade aos objetos. A Vontade, ao 
contrário, é una e indivisível. O princípio confere necessidade às coisas, 
a Vontade é livre. O princípio confere transitoriedade aos objetos, a 
Vontade é atemporal e indestrutível. Deve-se, entretanto, demonstrar 
que a filosofia de Schopenhauer não afirma objetos transcendentes 
alheios à intuição, como teria feito a metafísica dogmática anterior a 
Kant, mas ao contrário, fixa-a no mundo, pelo sentimento e pelo corpo. 

A Vontade tende à vida desde as mais elementares formações 
até as mais complexas. “Vontade de vida” caracteriza-se enquanto 
um pleonasmo, pois onde houver Vontade haverá vida. O mundo é a 
manifestação, a visibilidade, o espelho da Vontade. Bachelard (1999) 
nos diz que filosofia de Schopenhauer parece ser toda vegetal, onde a 
natureza, em todos os seus fenômenos, é envolvida numa teoria geral 
do crescimento e da vida, ilustrando o tema do devir fatal, onde consta 
a justa perspectiva de uma filosofia toda animista.

Recorrendo a Platão, Schopenhauer afirma que as Ideias são arqué-
tipos eternos das coisas, objetivações da Vontade, manifestas em todas 
as espécies determinadas dos reinos orgânico e inorgânico, formas 
originárias de todos os corpos da natureza, assim como de todas as 
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forças da natureza que se manifestam segundo leis naturais. Diferente-
mente dos fenômenos, as Ideias são representações independentes do 
princípio de razão, são unas, atemporais e realizam a intermediação 
entre o em si e os fenômenos. Envolvido no germanismo orientalista 
que marcou sua época, o filósofo utiliza Platão para resolver o maior 
problema de seu sistema: Se tudo é Vontade, por que há o fenômeno, 
o véu de Maya? Em que consiste a finalidade do mundo?29 Por que há 
manifestações fenomênicas se tudo é a mesma coisa, uma Vontade 
una e indissolúvel, eterna e livre? Algumas metáforas extraídas da 
filosofia indiana e do budismo são apresentadas no decorrer dos 
livros II e IV do Mundo. Consistem em símbolos que nos auxiliam na 
tentativa perceber um breve vislumbre do inexprimível, do mistério. 
Por conseguinte, não se apresentam como verdades proposicionais 
(enquanto descrições objetivas do mundo), mas em sentido pragmáti-
co-existencialista, como metáforas da realidade e uma forma de tornar 
o mundo inteligível. O conhecimento verdadeiro e sua possibilidade 
podem ser investigados a partir da Metafísica do Belo (Livro III)30 e 
a partir da Metafísica da Ética (Livro IV), através da compreensão 
da simbologia Trimorti31, Ética da Compaixão32 e ação da graça pela 
renúncia, resignação e redenção33.

Schopenhauer define sua arqué, a Vontade. Em sua manifestação, 
a Vontade deixa um rastro de Ideias atrás de si, e essas se pluralizam 
em fenômenos. Tem-se aí a afirmação da vida. Quando os indivíduos 
que executam o trânsito entre a Vontade e a representação entram em 

29 Farias Brito, Finalidade do Mundo, 1954. A natureza tem o seu maior enigma no próprio ho-
mem, pois para o homem ela existe, como também é voltado para ele a sua própria finalidade; 
finalidade esta, que deve ser encontrada na indagação do significado real da imensidão que 
o cerca, como também, na interrogação dos segredos da consciência, de maneira que possa o 
homem, compreender a parte que está representando no mundo. 

30 A condição de espectador em profunda absorção no estado estético, de contemplação do su-
blime das belezas naturais e artísticas dura pouco. Schopenhauer tenta estabelecer uma saída 
definitiva em sua ética.

31 “O querer-viver manifesta-se, portanto, tanto no suicídio encarnado em Xiva, como no prazer 
da conservação, encarnado por Vixnu, e na volúpia da reprodução encarnada por Brama. Tal 
é o sentido profundo da unidade Trimorti: a Trimorti é cada homem, embora no tempo ela 
mostre ora uma ora outra das suas três cabeças” MVR, 417, 16-20.

32 Referência ao budismo.

33 “Decididamente, a doutrina do pecado original (afirmação da vontade) e da redenção (negação 
da vontade) é a verdade capital que forma, por assim dizer, o núcleo do cristianismo; todo o 
resto é, a maior parte das vezes, apenas símbolo, envoltório, acessório.” MVR, p. 424, 13-16. Esta 
citação também encontra-se em A Imaginação, Sartre, Os Pensadores, Abril, 1978, p. 2.
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cena, necessitam de matéria. Esta, antes de tudo, assim considerada, 
é constante, dado que a Vontade, a essência de tudo, é ilimitada, não 
tem tempo, nem espaço, nem motivos e, portanto, jamais poderia ser 
inconstante. A matéria é constante, portanto, Vontade objetivada. 
Sua degradação e finitude no mundo é que se apresenta ilusória, 
mas não seu caráter Ideal, seja qual for a conceituação de matéria. 
O que importa é não ferir a lei da não contradição lógica quando se 
estabelece uma relação de identidade entre a Vontade e tudo o que 
há. Retomando Kant, a matéria é inconstante para nós, limitados a 
priori à espaço-temporalidade e à causalidade. Se levada em conta 
a constância da matéria, cada indivíduo só pode aparecer se tomar 
lugar de outro, se conquistar a matéria em seu poder. Daí o conflito, 
luta de todos contra todos, o lupus hobbesiano, o estado de natureza 
(HOBBES, 1974). A ilusão não é da materialidade ou imaterialidade 
dos fenômenos, dado que se algo é manifesto, já conquistou matéria 
em seu poder. O véu de Maya é responsável por nos fazer acreditar 
que há diferença. A ilusão é o carrasco poder afirmar que a vítima é 
diferente dele próprio. No entanto, ambos constituem um todo único, 
diferenciados somente pelo princípio de individuação.

O indivíduo humano, “grandeza ínfima no meio do espaço infini-
to e do tempo infinito” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 393), possui uma 
existência que é uma queda perpétua na morte. O tempo, com seu 
escoamento, acompanha o ritmo do desejo. Quando o desejo se detém 
há o tédio. Quando o tédio se detém é novamente desejo. Schopenhauer 
considera toda a atividade humana sob a ótica da existência ligada 
ao desejo34. É por causa dessa impossibilidade de satisfação, dessa 
perpétua condenação ao desejo, que Schopenhauer estabeleceu a 
célebre fórmula: “Todo o desejo nasce de uma necessidade, de uma 
falta, de uma dor; que, por conseguinte, a satisfação é sempre apenas 
um sofrimento evitado e não uma felicidade adquirida; que a alegria 
mente ao desejo, fazendo-lhe crer que ela é um bem positivo, visto que 
na verdade ela é de natureza negativa, ela é apenas o fim de um mal” 
(SCHOPENHAUER, 2001, p. 394), donde Proust escreve anos depois que 
“A vida oscila, como um pêndulo, da direita para a esquerda, do sofri-
mento ao tédio”. O movimento da vida está submetido ao movimento 
do desejo, e o desejo tem por princípio uma necessidade, uma falta, 

34 Ver FREUD, Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, LBL, Lisboa, 1965.
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logo uma dor. Para Schopenhauer a alegria do homem é apenas uma 
felicidade negativa, a alegria da recusa à Vontade. Enquanto dominado 
pela vontade35, ele conhece apenas o sofrimento ou o tédio.

A vontade é irracional; queremos simplesmente porque queremos 
e não porque tenhamos razões para querer. Com força cega, mas 
evolutiva, a vontade de viver cria uma escala zoológica de seres cada 
vez mais perfeita, até alcançar no homem a plena consciência de si 
mesma. A vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos e em progressão, 
na qual o prazer positivo é apenas uma ilusão. O estudo da arte e o 
cultivo da simpatia dão alívio, o qual, no entanto, só se realiza com a 
negação do querer viver. Esta característica possui uma relação muito 
estreita com a repetição, noção amplamente desenvolvida posterior-
mente pela psicanálise36. No parágrafo 58 de O Mundo, Schopenhauer 
faz uma analogia entre o homem e o relógio que põe em cena o tema 
da repetição ligado ao caráter tedioso e vazio da existência37. Quando 
o homem descansa, após a satisfação de um desejo, não encontra a 
serenidade nem a calma, mas o tédio.

A contemplação estética surge no decorrer do sofrimento inerente 
ao estado existencial como momento beatífico, já que o estado estético 
se define como o de intuição dos arquétipos das coisas, as mesmas 
Ideias expostas na natureza como espécies. O sujeito, ao contemplar 
a natureza de modo puro, pode fruir desinteressadamente o seu con-
teúdo, pois no belo esses arquétipos são intuídos independentemente 
do princípio de razão. No instante de contemplação estética o sujeito 
tem acesso a uma instância para além dos fenômenos, tornando-se o 

35 O “v” minúsculo indica a Vontade objetivada.

36 Garcia-Roza, Luís Alfredo. Freud e o Inconsciente, JZE, 1997. Também no 1º Upanishad,  KHÂN-
DOGYA-UPANISHAD. FIRST PRAPÂTHAKA. FIRST KHANDA 1. Let a man meditate on the syllab-
le Om, called the udgîtha; for the udgîtha (a portion of the Sâma-veda) is sung, beginning with 
Om.The full account, however, of Om is this: The essence of all beings is the earth, the essence 
of the earth is water, the essence of water the plants, the essence of plants man, the essence 
of man speech, the essence of speech the Rig-veda, the essence of the Rig-veda the Sâma-veda, 
the essence of the Sâma-veda the udgîtha (which is Om). That udgîtha (Om) is the best of all 
essences, the highest, deserving the highest place, the eighth. What then is the Rik? What is the 
Sâman? What is the udgîtha? ‘This is the question. The Rik indeed is speech, Sâman is breath, 
the udgîtha is the syllable Om. Now speech and breath, or Rik and Sâman, form one couple. And 
that couple is joined together in the syllable Om. When two people come together, they fulfil 
each other’s desire. Thus he who knowing this, meditates on the syllable (Om), the udgîtha, 
becomes indeed a fulfiller of desires. Trad. Max Muller, Secret Books of The East, vol.1

37 “Os homens são relógios; uma vez montados funcionam sem saber por quê; a cada geração, 
a cada pequeno estribilho, já repetido uma infinidade de vezes, frase por frase, medida por 
medida, com variações insignificantes” (MVR, Livro IV, §58).
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objeto da contemplação um representante do todo. É uma “ocasião 
externa” ou uma “disposição externa” que introduz o contemplador 
no estado estético. O intelecto se sobressai ao querer, e o conhecimento 
torna-se livre e desinteressado. Não se pode mais separar aquele que 
intui da intuição. A unidade da vontade é restabelecida, à revelia da 
pluralidade patrocinada pelo princípio de razão, e, paradoxalmente, 
esse mesmo querer é negado. Por instantes se conhece do ponto de 
vista da eternidade - o puro sujeito do conhecimento -, e, ao recordar-se 
pode comunicar sua vivência numa obra de arte. 

O sublime é um caso do belo e se dá quando o espectador se coloca 
frente a grandezas, temporais ou espaciais, que o reduzem a nada e, 
mesmo assim, contempla a Ideia platônica por trás dos acontecimentos 
grandiosos. Oceanos revoltos, vulcões em erupção, imensos desfila-
deiros, ventos uivantes. Schopenhauer adota a nomenclatura de Kant 
exposta na Crítica do Juízo – no caso dos fenômenos tidos por infini-
tamente potentes, tem-se o “sublime dinâmico”; no caso dos fenôme-
nos tidos por infinitamente grandes, tem-se o “sublime matemático”. 
O sublime apresenta-se por via da liberação violenta e consciente, 
realizada pelo puro sujeito do conhecimento, da relação dos objetos 
com o corpo humano, conhecida como desfavorável, guardando-se aí 
uma lembrança da Vontade, na medida em que esta se confunde com 
o corpo ameaçado, enquanto no belo essa liberação ocorre sem luta. 
No sublime a imaginação é humilhada em seu embate com a razão.

A arte é a exposição das Ideias e essa exposição implica referência 
aos graus de objetivação da Vontade. Portanto, há uma hierarquia 
das artes correspondente à hierarquia das Ideias, sendo que essa hie-
rarquia diz respeito ao tema que as artes apresentam. As Ideias mais 
elementares de objetivação da vontade, as qualidades da matéria, são 
apresentadas pela arquitetura, situando-se esta arte na base da pirâ-
mide. Por trabalharem com as Ideias do mundo vegetal, a jardinagem 
e a pintura paisagística vêm logo em seguida. Depois vêm a pintura 
e a escultura de animais, e à frente a pintura e escultura de homens. 
No topo da hierarquia estão as artes que correspondem à exposição 
da Ideia na qual a vontade atinge a sua objetivação mais elevada – o 
homem. São as poesias líricas, épicas e dramáticas. A poesia estende-se 
por um domínio imenso devido à universalidade da matéria de que ela 
dispõe para exprimir as Ideias, pela universalidade dos conceitos. As 
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ideias em todos os graus podem ser expressas por ela e, conforme o que 
exprime, ela pode ser tanto narrativa como descritiva ou puramente 
dramática. Portanto, a finalidade da poesia é a pintura do homem na 
série contínua das suas aspirações e das suas ações. O poeta abarca, 
para Schopenhauer, a essência da humanidade fora do tempo, fora 
de toda relação, apreendendo a objetidade da coisa em si, no seu grau 
mais alto. Tudo aquilo que tem importância absoluta e não relativa 
encontrar-se-á na poesia. É a natureza do seu próprio eu que o poeta 
objetiva na poesia perante si.

Na poesia lírica o poeta é seu próprio objeto. O escritor descreve-
-nos seus próprios sentimentos e seu assunto tem, por essência, certa 
subjetividade. Já os gêneros de poesia mais objetivos como o romance, 
a epopeia e o drama têm que preencher duas condições para atingir 
seu objeto, para exprimir a ideia de humanidade: conceber de uma 
maneira precisa e completa os caracteres significativos e inventar 
situações significativas próprias para manifestar estes caracteres, 
fazendo-nos entender totalmente, atingindo sua plena revelação e 
mostrando-se na sua forma mais perfeita e mais ordenada. A vida 
e a história são regidas pelo acaso e essas situações críticas não se 
produzem frequentemente, porém o romance, a epopeia e o drama 
só podem afetar-nos se eles mesmos são de uma verdade absoluta. 
Quanto mais imediatamente mimética a arte, melhor ela é. A arte, em 
todas as suas formas, tem sempre por finalidade exprimir a ideia. O 
que distingue as diferentes artes é o grau de objetivação da vontade, 
representado pela ideia em cada uma delas. Todas as artes têm como 
finalidade comum revelar e esclarecer a ideia que constitui a obra de 
arte, a vontade em cada grau de objetivação. No romance, na epopeia 
e na tragédia o poeta escolhe os seus caracteres, coloca-os em situações 
tais que seus traços distintivos se manifestam melhor e eles possam 
ser observados em ações singulares e significativas. Assim a ideia de 
humanidade se expressa mais nitidamente nos caracteres individuais 
e a profundidade da alma humana é exposta. 

Schopenhauer considera a tragédia como o mais elevado dos gêne-
ros poéticos pela dificuldade da execução e pela grandeza da impressão 
que produz. Para o filósofo, a tragédia é um documento metafísico 
que diz algo sobre o mundo, representando o grande infortúnio, ou 
seja, o grande sofrimento. Na epopeia o desejo de glória é tão grande 
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que o sofrimento é anestesiado. O herói morre, mas quando morre, 
morre belamente e sua morte é cantada por outras gerações. Não é 
o que acontece na tragédia. Quando o herói trágico morre já não há 
mais glória, há um grande infortúnio. O enredo trágico é o que nos 
apresenta o lado terrível da vida, as dores indescritíveis, a derrota do 
justo e do inocente, as angústias da humanidade. O que é mostrado na 
tragédia é um símbolo da existência, vontade de lutar consigo mesma 
com todo o pavor do conflito. O acaso e o erro governando o mundo 
sob a forma de uma necessidade inevitável. A vontade que vive e se 
manifesta em todos os homens é uma só, mas as suas manifestações 
combatem-se mutuamente. 

A tragédia faz pensar, portanto a autêntica pedagogia, propulsora 
de conhecimento, e como tal proporciona um conhecimento perfeito 
do mundo ao apresentar a catástrofe. Mas como a apresentação de 
tanto sofrimento pode dar prazer e fazer pensar? Schopenhauer não 
considera a catarse a finalidade da tragédia. Por não serem emoções 
agradáveis, não pode o temor e a compaixão ser o fim da tragédia, mas 
antes um meio para despertar a verdadeira finalidade da tragédia – a 
resignação metafísica. Ao nos apresentar o conhecimento de que a vida 
é sofrimento e combate da vontade consigo mesma, esse conhecimen-
to nos conduz à negação da vontade. Ao ter essa visão nos sentimos 
solicitados a nos desviar da vontade da vida. Quando se compreende 
que é uma mesma vontade que constitui a essência da coisa em si, 
há um apaziguamento geral e os motivos conscientes e inconscientes 
se tornam nulos. Há resignação, desinteresse. Os motivos perdem o 
seu poder, e no seu lugar, o conhecimento perfeito do mundo, agindo 
como calmante da vontade conduz à abdicação da vontade de viver. 

Na tragédia vemos as naturezas mais nobres renunciarem, sacri-
ficarem as alegrias da vida. Schopenhauer cita Margarida no Fausto 
e Hamlet, personagens que morrem purificadas pelo sofrimento, isto 
é, quando a vontade de viver já está morta nelas. O herói não expia os 
seus pecados individuas, mas o crime da própria existência, o pecado 
original. Os diferentes meios pelo qual o poeta apresenta o espetáculo 
do grande infortúnio reduzem-se a três para o filósofo. Como causa 
das infelicidades do outro, o poeta pode imaginar um caráter de uma 
perversidade monstruosa como Ricardo III – e Schopenhauer defende 
a superioridade da tragédia moderna frente à tragédia antiga, dado 
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que na última não há o espírito da resignação, pois é impregnada dos 
golpes inevitáveis do destino. A infelicidade pode vir ainda de um 
destino cego, isto é, do acaso e do erro, como em Édipo-Rei de Sófocles 
e Romeu e Julieta de Shakespeare. E por fim a catástrofe pode ser 
motivada pela relação das personagens, quando não é preciso uma 
coincidência extraordinária nem um erro funesto. São situações que 
induzem caracteres como os que se encontram todos os dias, no meio 
de circunstâncias vulgares, fatalmente “a preparar conscientemente 
uns para os outros a sorte mais funesta, sem que a falta possa ser 
realmente atribuída nem a uns nem a outros” (Schopenhauer, 2001, 
p.268). Tal procedimento dramático é superior para Schopenhauer 
por não lançar mão de uma exceção ocasionada por circunstâncias 
anormais ou por caracteres monstruosos, mas como resultado fácil 
e natural da conduta e dos caracteres humanos, de modo que tais 
catástrofes adquirem, graças à sua facilidade, uma aparência terrível 
para o espectador. Neste tipo de procedimento dramático os poderes 
ameaçadores aparecem-nos próximos e faz-nos ver as forças inimigas 
da felicidade e da existência em condições tais que podem em qualquer 
momento ameaçar-nos. Vemos as maiores catástrofes ocasionadas por 
ações que nós próprios seríamos capazes de cometer. 

Pairando sobre todas as artes, Schopenhauer concebe a música 
como a mais excelsa de todas as expressões artísticas. Pela música não 
se conhece a cópia, a repetição da Ideia das coisas do mundo, mas se 
ouve a linguagem imediata e universal da coisa em si. A música produz 
todos os graus de objetivação da Vontade, constituindo-se num análogo 
do mundo. A música consegue ir além das Ideias, pois é a linguagem 
direta e imediata da coisa em si. Com isso, uma explicação perfeita da 
música seria uma explicação e repetição suficiente em conceitos do 
mundo mesmo – portanto, seria a verdadeira filosofia.

No entanto, para Schopenhauer a moral é superior à arte, pois 
realiza a alegria de maneira constante, donde a arte seria apenas uma 
alegria pontual. Porém, no gênero da tragédia os horrores da existência 
são mostrados com o objetivo de provar a insignificância da vida, o 
nada das aspirações, o que faz o homem pensar e se resignar, levan-
do-o a reflexão do caráter grundlos do elemento que temos em nós e 
que só podemos conhecer de maneira negativa, indireta. Morte, esta 
palavra tem sentido apenas em relação à aparência visível revestida 
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pela vontade, em relação à vida. Submetidos na sua forma à lei do 
tempo, os fenômenos passageiros nascem e morrem. São fenômenos 
daquilo que em si ignora o tempo, mas que não tem outro meio de dar 
à sua essência íntima uma existência objetiva. O caráter empírico é 
inelutável. A absoluta liberdade da Vontade constitui o caráter inte-
ligível de sua objetivação – a vontade individuada -, o que se traduz 
em um poder-ser ilimitado que, no entanto, é irrealizável pelo sujeito 
do querer. Daí a angústia, a miséria, o conflito. 

Nossas ações cumprem nosso poder-ser particular, já determinado. 
Nascemos para poder ser uma coisa, e não outra. No Livro IV o filósofo 
chega mesmo a dizer que é “verdade que sofrer é a essência mesma 
da vida” (SCHOPENHAUER, 2001, p.402). Face à impossibilidade de 
um verdadeiro contentamento, Schopenhauer diz que a felicidade é 
sempre uma satisfação passageira de um desejo sempre renascente 
e a tragédia dá o conhecimento perfeito de que a vida é sofrimento 
através da representação da ideia de humanidade, tendo como 
finalidade a resignação. Resignamo-nos ao vermos as maiores 
catástrofes ocasionadas por complicações em que a nossa própria 
sorte pode estar naturalmente misturada e sentimo-nos a tremer ao 
imaginarmos os suplícios infernais do efeito produzido pela tragédia, 
que expõe a perversidade humana, o acaso, a injustiça, a gratuidade 
absurda e o erro, imitando a vida mais perfeitamente que os outros 
gêneros poéticos, dando mais clareza através da pintura dos caracteres 
e mais relevo através da disposição das situações, tendo como assunto 
principal, essencialmente, o espetáculo de um grande infortúnio.
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Ensino de Filosofia na graduação: 
relato de experiência

Rodrigo Marcos de Jesus 
Alécio Donizete da Silva

Este relato baseia-se em nossa recente experiência de docentes 
formadores de professores de filosofia no Departamento de Filosofia 
da UFMT. São ainda aproximações, observações e pequenos aponta-
mentos de uma experiência em processo. Destacaremos aqui nossas 
atividades iniciais de ensino na instituição tomando como referências 
as disciplinas Filosofia e Educação e Seminário de Prática de Ensino, 
ambas ministradas no segundo semestre de 2011. O percurso do 
texto seguirá com um breve perfil do curso de licenciatura, algumas 
reflexões teóricas que sustentam nossa prática no ensino de filosofia 
e relatos de nossas experiências nas disciplinas supracitadas.   

Perfil do curso de licenciatura em filosofia38

O curso de graduação em Filosofia da UFMT foi instituído pela 
Resolução CD nº 68/99, de 13 de agosto de 1999, tendo sua primeira 
estrutura curricular homologada através da Resolução CONSEPE nº 
4, de 20 de janeiro de 2000. Em 2009 houve uma reformulação, que se 
efetivou a partir de 2010. Desmembrou-se bacharelado e licenciatura 
e novas estruturas curriculares foram propostas. No tocante à licen-
ciatura as principais modificações foram: aumento da carga horária 
para 3360 h/a (188 créditos), com integralização entre 8 e 12 períodos 
semestrais letivos; período integral (vespertino e noturno); inclusão de 
216 h/a de atividades acadêmico-científico-culturais extracurriculares; 
articulação de conteúdos de natureza científico-cultural à prática de 
ensino de filosofia desde o 2º semestre letivo, iniciando-se o estágio 
supervisionado a partir do 5º semestre. Enfatizou-se, ainda, o princípio 
de indissociabilidade entre a pesquisa e a prática pedagógica.

38 Este tópico baseia-se no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Filoso-
fia da UFMT, 2009.
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Sendo assim, o curso passou a estruturar-se sob os seguintes as-
pectos e disciplinas:

histórico: conhecimento da tradição filosófica ocidental através 
da História da Filosofia, compreendo as disciplinas obrigatórias de 
História da Filosofia (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea) 
e nas subáreas temáticas da Filosofia;

temático metodológico: especificidades da filosofia, através do 
aprofundamento em temas filosóficos tradicionais, englobando as 
disciplinas complementares eletivas caracterizadas pelo aprofunda-
mento de temas filosóficos;

didático pedagógico: capacitação necessária ao processo de for-
mação de professores de filosofia, com disciplinas pedagógicas (por 
exemplo, Psicologia da Educação, Libras, Organização da Educação 
Brasileira) e pedagógico-filosóficas, isto é, ofertadas pelo próprio De-
partamento de Filosofia, a saber: Filosofia e Educação, Didática para 
o Ensino de Filosofia, Seminário de Prática de Ensino.

A partir dessas mudanças e ancorado nessa estrutura pretende-se 
que o licenciando obtenha uma sólida formação em história da Filo-
sofia, na qual seja capaz de compreender e transmitir os principais 
temas e sistemas filosóficos da tradição. Também que desenvolva 
habilidade de articulação entre o discurso filosófico e as outras áreas 
do saber, analisando criticamente a realidade em todos os seus ângu-
los. As disciplinas didáticas pedagógicas e o estágio supervisionado, 
por sua vez, “devem desenvolver habilidades relacionadas ao ensino, 
tais como despertar o gosto pela reflexão filosófica e fazer a mediação 
entre os textos clássicos e os problemas atuais”. 

A experiência de ensinar filosofia na UFMT

Nossa experiência de ensinar a ensinar filosofia no curso de licen-
ciatura em filosofia da UFMT passa antes de tudo por uma antevisão 
clara: o ensino de filosofia deve ser, ele mesmo, compreendido como 
problema filosófico. Esta perspectiva não carece de justificativas. Está 
ancorada na autoridade da própria história da filosofia e de represen-
tantes como Platão, Kant e Hegel, cujas obras não deixam dúvidas a 
respeito de suas preocupações e da importância que davam à educação 
e ao ensino. Tratado, pois, como problema filosófico é que a atividade 
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de ensinar – no caso, ensinar filosofia – não se separa nem se distancia 
da concepção de filosofia que deve ser assumida com responsabilidade 
pelo professor. Esta seria a maneira mais simples e original de, não só 
postular, mas de exigir, que o professor que ora nos esforçamos por 
formar, seja, em alguma medida, filósofo. 

Nesse sentido, consideramos que as disciplinas Filosofia e Edu-
cação, Didática para o Ensino da Filosofia e Seminário de Prática de 
Ensino formam ou devem formar um único eixo a desembocar na 
experiência teórico prática do Estágio Supervisionado. Todas elas 
são ministradas por professores com formação filosófica e em vários 
momentos, em prolongadas reuniões, nos esforçamos por sintonizar 
os planos de ensino com vistas a atender concepções, perspectivas e 
objetivos comuns. Ou seja, preparar/formar professores competentes 
no trato dos conteúdos, mas também munidos de recursos didáticos 
e metodológicos de cunho filosófico. Não se trata, como adiantamos 
acima, de irresponsavelmente doutrinar ou divulgar esta ou aquela 
ideologia, mas de, respeitando as idiossincrasias de cada estudante 
ou de cada futuro professor e levando em consideração seu contexto 
de inserção social e sua própria ideia do que seja filosofia, fazê-los 
aproximarem-se o mais possível da reflexão filosófica.

Com efeito, as concepções de filosofia podem variar, o que não se 
deve admitir é a incoerência. A rigor, a filosofia pode ser entendida 
como juízo sobre o conhecimento, como tentativa de compreensão da 
realidade como um todo e como indagação sobre a existência humana 
em particular ou como o exercício de perguntar-se sobre razões e pres-
supostos que engendram as coisas e lhes dão algum sentido ou ainda 
como reflexão, ou seja, o perguntar-se sobre esse perguntar, etc.. Seja 
como for, nunca deveria ser tomada simplesmente como um produto 
resultante disso ou daquilo ou mesmo dessa ou daquela atividade. 
Ora, a filosofia é a própria atividade se realizando; é o processar-se 
da compreensão, da pergunta e da reflexão. Desse modo, não se pode 
falar do ensino da filosofia senão como um exercício, uma atividade 
inserida em um processo, qual seja o perguntar e o agir filosóficos. Em 
outras palavras, o filosofar. Isto não quer dizer que quem ensina pode 
se dar o direito de ignorar a história da filosofia ou desprezar o texto 
consagrado como filosófico. Pelo contrário, pois a história da filosofia 
é “história do filosofar” e o texto filosófico, o momento privilegiado 
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desse processo no qual o professor e o aluno devem se inserir. Pois 
dessa maneira não se corre o risco do ativismo rasteiro. 

Nosso tema aqui é o ‘ensinar a ensinar filosofia’ e é difícil fugir da 
questão sobre conteúdos (produto) e a atividade filosófica (processos), 
mas não queremos repetir as intermináveis e cansativas discussões 
sobre se podemos “ensinar filosofia ou apenas a filosofar” como se 
fosse possível separar as coisas. O que importa é que o professor que 
desejamos formar tenha suficientes conhecimentos e independente de 
sua concepção ou ideologia seja coerente, rigoroso e comprometido. 
Fazemos nossas as seguintes palavras de Alejandro Cerletti: 

Postulamos a pertinência filosófico didática de coe-
rência entre o que se assume que é filosofia e o que se 
ensina em seu nome; sustentamos também que toda 
pergunta que seja genuinamente filosófica deverá en-
volver intencionalmente quem a formula (porque so-
mente nesse caso as possíveis respostas terão uma 
significação substancial para quem se pergunta) e fi-
nalmente um curso que possamos chamar filosófico 
deveria ser um âmbito fértil para o perguntar da filo-
sofia (CERLETTI, 2009, p. 23).

Metodologia e didática próprias para a Filosofia

A defesa de um ensino de filosofia “filosófico” se justificaria sob 
vários enfoques. O mais contundente deles é o seguinte: não se pode 
ensinar filosofia sem filosofar. Do contrário a atividade não passaria 
de um amontoado de informações, tais como uma série de curiosida-
des acerca da vida e mesmo da obra dos filósofos, cadastros de datas 
e de dados sobre a filosofia e até longas listas de temas e problemas 
discutidos ao longo do tempo e da História. A rigor, para se apropriar 
de tudo isso não seria necessário um curso de filosofia, nem mesmo 
se necessitaria de um professor, bastaria uma boa biblioteca e, ho-
diernamente, o acesso livre à internet. Para um ensino de filosofia 
filosófico, ou seja, com um programa e uma didática filosóficos, exi-
ge-se um professor cuja formação lhe capacite a ir além da simples 
transmissão dessas ou de outras informações ou da transposição de 
conceitos estanques. É preciso romper com a velha forma: um fala 
outro escuta. O primeiro, sábio, o segundo, ignorante. O primeiro, o 
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professor, o segundo, o aluno. Segundo Alejandro Cerletti, na aula de 
filosofia – quiçá como em qualquer outra – deve-se distinguir bem essas 
duas atitudes de professor: “em um caso privilegiando a transmissão 
de saberes estandartizados (conteúdos), no outro, sustentando a tensão 
problematizadora do pensamento.” (2009, p. 49). Essa distinção não só 
nos é muito familiar nos livros de crítica às pedagogias tradicionais – a 
obra de Paulo Freire, por exemplo – como nos é dolorosamente familiar 
em nossas salas de aula, desde a pré-escola à pós-graduação. Quanto 
ao ensino da filosofia especificamente, continua Cerletti, “se tratasse 
de adaptar-se aos parâmetros do mercado e ao formato espetacular, 
correria o risco de se transformar em uma espécie de instrumentalismo 
oportunista.” (2009, p. 49). Daí a necessidade de optarmos – quando o 
assunto é o ensino de filosofia – por um modelo ou método que privi-
legie a “tensão problematizadora do pensamento”.

A partir da compreensão dessas duas atitudes e optando aberta-
mente pela segunda entendemos por didática filosófica algo oriundo 
das próprias atividades e/ou exercícios filosóficos que deveriam mar-
car a formação do professor. Tal didática não deveria ser apenas apren-
dida, mas assimilada e apropriada por quem no futuro irá assumir a 
tarefa de ensinar filosofia. Em outras palavras, a arte de “aprender 
filosofia filosofando” deve ser experimentada na graduação, período 
supostamente mais importante da formação. Daí a importância e a 
necessidade – respeitada em nosso programa – de que quem ensina a 
ensinar filosofia, seja, ele mesmo, filósofo. Alguém tarimbado no exer-
cício de lidar com problemas de filosofia e, sobretudo, familiarizado 
com a pergunta filosófica. E esta, segundo Cerletti: 

É uma pergunta radical porque tem a velha pretensão de 
conduzir a um saber sem supostos, ou pelo menos, mais 
reservadamente, aspira a explicitar as condições de  
produção e reprodução de alguns saberes (e também 
práticas) consagrados (CERLETTI, 2009, p. 51).

O perguntar sobre a Filosofia

As perguntas: como ensinar? o que ensinar? para que ensinar? 
poderiam ser  precedidas pela pergunta ‘o que é ensinar?’ E aqui 
adentraríamos um âmbito propriamente filosófico da questão. Isso 
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talvez ajudasse a discutir com mais profundidade e talvez com mais 
interesse a questão do ensino. Pois no caso específico da filosofia na 
graduação a existência de certa desconfiança em relação à didática de 
modo geral leva até mesmo a preconceitos. Como aluno da licenciatura 
em filosofia pela Universidade Federal do Paraná ouvi muitas vezes 
mais ou menos os seguintes dizeres: quem não sabe, ensina, quem sabe 
menos ainda, ensina a ensinar. E é Etienne Gilson quem diz:

para un verdadeiro gran filósofo, la ensenanza es una 
molestia, o por lo menos, un mal menor. Un puesto de 
professor es, entre todas las ocupaciones aquella que 
lhe permite ganar-se la vida con el menor dano possib-
le para una autentica vida filosófica. Mientras ensena 
quizás no esté filosofando, pero por llo menos está ha-
blando de filosofia (GILSON apud OBIOLS, 1993, p. 1).

Esta mentalidade descrita por Gilson está presente, é atual. Isso 
leva, por um lado, ao desprezo por qualquer discussão a respeito de 
assuntos relacionados à didática. Por outro, e não menos perverso, 
revela certa autossuficiência enganosa. Esta última pode ser tradu-
zida assim: basta saber para saber ensinar. Isto é, de posse de certo 
conhecimento, o professor, ao modo francês, se senta atrás de uma 
mesa e passa a falar por horas a fio e nunca vai além disso. Ele culti-
va a esperança de que o conteúdo expresso por ele seja transportado 
imediatamente para as cabeças dos alunos. Mas, não raro, elas – as 
cabeças – permanecem distantes e/ou distraídas, e eles – os alunos 
– sentados em fileiras quase militares. É a velha educação bancária 
mencionada por Paulo Freire que continua a fazer eco. O professor 
de filosofia formado nesse processo – pouco dinâmico, se comparado 
ao mundo atual e levando em consideração o clima, particularmente 
de Cuiabá – tende, obviamente, a reproduzi-lo. Passa adiante essa 
compreensão estática do ensino e junto com ele a ideia de que essa é a 
melhor – quem sabe, a única – maneira de se produzir conhecimento. 

Isso é tão mais prejudicial quanto mais afetar pessoas que com 
sorte ou sem sorte não serão professores universitários. A maioria 
dos alunos saídos das graduações passará anos ou mesmo toda a vida 
profissional atuando como professor de crianças e adolescentes que 
já não estão dispostos a sentar e ouvir. Aqui, a ausência de discussão 
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sobre didática e o recalque da espontaneidade bem como da criativi-
dade se farão sentir sobremaneira. 

Com base em reflexões como essas é que pensamos – conjuntamen-
te – programas de ensino e metodologias das disciplinas já menciona-
das que pudessem enfrentar os problemas concretos da formação do 
professor de filosofia na UFMT.

Filosofia e educação

A disciplina Filosofia e Educação apresenta a seguinte ementa: 
“Tratamento didático de temas, conceitos e problemas da tradição 
filosófica relacionados à educação. Educação, Filosofia e Sociedade. 
Teorias pedagógicas e filosofia da educação”. Tais aspectos são desdo-
brados nos seguintes objetivos:

Apresentar, de forma introdutória e extensiva, os principais temas, 
problemas e conceitos concernentes à relação entre filosofia e educação. 

Investigar a relação entre educação, instituições escolares e so-
ciedade. 

Analisar as distintas reflexões filosóficas sobre a educação. 

Debater questões contemporâneas da educação e do ensino de 
filosofia.

Por se tratar de uma disciplina do 2º período do curso de licencia-
tura optou-se por uma abordagem que privilegiasse o contato com um 
amplo arco histórico das relações entre filosofia e educação. Tal opção 
justifica-se pois os estudantes, nessa fase do curso, pouco adentraram 
na história da filosofia, uma vez que durante o 1º período apenas duas 
disciplinas de filosofia foram cursadas, a saber: Introdução à filosofia e 
Metodologia filosófica. A perspectiva extensiva, portanto, contribuiria 
para uma formação básica acerca da história da filosofia, ainda que fo-
cada na dimensão da educação. Entretanto essa dimensão panorâmica 
procurou não descurar de um aprofundamento temático-conceitual. 
Para isso, enfatizou-se a análise e pesquisa de autores significativos da 
filosofia da educação, mesclando pensadores europeus consagrados 
e filósofos latino-americanos que, infelizmente, encontram pouco 
espaço na academia.

A disciplina, assim, desenvolveu-se articulando momentos de expo-
sição – sobretudo quando abordados marcos importantes da história 
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da educação na antiguidade, idade média, modernidade, contempora-
neidade e, claro, da história brasileira – e análise e pesquisa de textos 
de filosofia da educação através de exercícios de leitura e discussão e 
da elaboração de seminário. 

Para exemplificar a dinâmica de nossas atividades destacaremos 
o seminário “Os filósofos e a educação”. Foram criados oito grupos. 
Cada grupo responsabilizou-se pela pesquisa de um filósofo da educa-
ção, investigando-se textos dos próprios filósofos e de comentadores. 
Os autores escolhidos foram: John Dewey, Anísio Teixeira, Mathew 
Lipman, A. Gramsci, J. Mariátegui, José Martí, Paulo Freire, Sílvio 
Gallo, T. Adorno. Desse modo o aprofundamento temático-conceitual 
pode ser acompanhado de uma visão ampla de distintas concepções 
da relação entre política e educação (liberal, socialista, anarquista, 
libertadora, integral, pós-moderna), já que o elenco de pensadores 
trabalhados o possibilitava.  

No seminário buscou-se articular pesquisa e ensino por meio de 
dois momentos principais: a) preparação do seminário; b) exposição 
e debate. Detalhemos.

A preparação do seminário consistiu em uma tentativa de transfor-
mar a sala de aula em ambiente de pesquisa. Nesse intuito o objetivo 
foi sair de uma concepção, digamos, “aulista”, na qual o professor 
expõe um conteúdo e o aluno apenas copia para uma noção de ensi-
no voltada para a interação entre sujeitos cognoscentes (professor e 
estudantes) em torno a um objeto cognoscível (o conteúdo). Daí que 
a metodologia utilizada privilegiou momentos de pesquisa em sala 
sob orientação do professor, estabelecendo-se momentos de leitura, 
análise e sistematização do estudo através de pequenos instrumen-
tos de investigação como mapas conceituais, glossários, perguntas 
de compreensão e interpretação sobre os textos. A cada aula um dos 
instrumentos era elaborado e discutido entre o grupo e o professor-
-orientador. Ao final dos dias de preparação do seminário a pesquisa 
e apresentação estavam concluídas.

O segundo momento envolvia a apresentação da pesquisa. Cada 
grupo dispunha de um tempo para apresentação, seguido de um 
debate. Este debate se iniciava com as perguntas formuladas pelos 
demais estudantes durante a apresentação do grupo. E se completava 
com incursões do professor-orientador que visavam à síntese entre as 
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apresentações. O momento da apresentação mostrava-se importante 
como forma de incentivar e proporcionar aos estudantes um pequeno 
exercício de prática docente, pois        exigia capacidade de articulação 
de pensamento e organização didática. 

Certamente essa primeira experiência com a disciplina Filosofia e 
Educação precisa ser aperfeiçoada. Contudo um ponto merece ênfase: 
a necessária articulação entre ensino e pesquisa que implica, por sua 
vez, a exigência de se transformar a sala de aula da graduação em um 
espaço de investigação e não só um local para transmissão de aulas 
a serem copiadas.

Seminário de prática de ensino

A ementa dessa disciplina é a seguinte: “Orientação de atividade 
pedagógica de conteúdo específico de filosofia. Desenvolvimento e 
apresentação de propostas pedagógicas (matriz curricular, metodo-
logia, material didático e complementar, projetos interdisciplinares e 
transversais, gestão e coordenação escolar) sobre o ensino de filosofia 
e sua inserção no cotidiano escolar da educação básica”. Com base nela 
traçamos e buscamos realizar os seguintes objetivos: criar espaços para 
o aprofundamento do debate sobre o ensino de filosofia; discutir sabe-
res e práticas sobre o ensino de filosofia no Brasil; produzir propostas 
pedagógicas que aproximem a teoria e a prática em Filosofia; promo-
ver diálogo interdisciplinar compreendendo o espaço da filosofia no 
ambiente escolar; propor e debater perspectivas metodológicas para 
uma efetiva contribuição da filosofia na gestão escolar.

O Seminário de Prática de Ensino se nos apresentou como um 
desafio em vários sentidos. Primeiramente, por estar inserida num 
curso novo, em gestação. Em segundo lugar, por ser uma disciplina 
nova sem outras experiências específicas a serem recicladas ou reela-
boradas e ainda por ser assumida por um professor que era também 
estreante na Universidade Federal de Mato Grosso. Por fim, e isto é 
o mais importante, era um desafio pelo fato já mencionado acima de 
que qualquer disciplina cujo título contenha a palavra ensino precisa 
dizer a que veio. Isto é, carrega consigo certa desconfiança e esta úl-
tima é reforçada pela ideia estapafúrdia de que ensino não tem a ver 
com pesquisa, pois, o ato de pesquisar se encontra em posição muito 
elevada na hierarquia acadêmica em relação ao ato de ensinar. 
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A respeito do primeiro desafio tratamos de reunir os professores 
ligados à licenciatura (Cristina Theobaldo, Roberto Freire, Rodrigo 
Marcos e Alécio Donizete) para analisarmos o contexto do curso, enfa-
tizando a interação dos programas e, sobretudo, a coerência entre os 
conteúdos e a metodologia. Com relação ao segundo, a inexperiência 
do professor procurou compensar-se com uma prática sintonizada 
tanto com a Didática para o Ensino da Filosofia, ministrada no semes-
tre anterior pela professora Cristina, quanto como com a Filosofia e 
Educação cujo titular é o professor Rodrigo Marcos e que ocorria con-
comitantemente ao Seminário de Prática de Ensino. Essas disciplinas 
tinham a preocupação comum de preparar os alunos para o Estágio 
Supervisionado de Filosofia do próximo semestre. Nesse sentido o 
último desafio a ser enfrentado era, não só o mais importante, mas 
também o mais difícil. Para proceder a isso não nos restringimos a fazer 
discursos que exaltassem a prática educativa ou que divinizassem a 
profissão do professor ou ainda que tentasse, apenas com argumen-
tos, elevar o conceito de ensino citando este ou aquele autor famoso. 
Fizemos várias apostas: a) na autonomia do aluno ou pelo menos na 
tentativa de forjá-la; b) na discussão séria e comprometida da ementa 
e do programa assumindo a responsabilidade de implementá-los; c) na 
solidificação da ideia (através do programa e pela prática em sala de 
aula) de que a atividade de ensinar e pesquisar não devem se dar sepa-
radamente; d) na noção de que o rico patrimônio filosófico (a história 
da filosofia e seus textos, clássicos ou não) não são objetos sagrados a 
serem contemplados passivamente ou no máximo com comentários 
que devem ser eruditos e respeitosos, mas que são sim elementos ricos 
e vivos da cultura humana e podem e devem ser antropofagicamente 
consumidos, reciclados, debatidos e talvez recriados; e) na exigência 
de que o material didático disponível, antes de ser utilizado, deve ser 
analisado criticamente até o ponto de, se for o caso, ser rejeitado, ou – se 
este for o caso – assumido como próprio, ressignificando-o conforme 
o contexto; f) na necessidade de o professor-pesquisador de filosofia 
ser capaz de criar, montar, elaborar seu próprio material didático coe-
rente com sua compreensão de filosofia;  g) e, enfim, a aposta de que 
esse material (didático) a ser criado-pensado deveria levar em conta 
também o contexto sócio cultural no qual se insere. Isto é, deveria 
abordar ou propor que se aborde o Brasil e seus pensadores.
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No desenvolvimento do curso o tamanho reduzido da turma (10 
pessoas, a princípio) facilitou a implementação do trabalho que fora 
planejado. Muitas atividades puderam ser desenvolvidas em duplas 
ou mesmo individualmente. Por outro lado, a despeito de dificuldades 
oriundas da deficiente formação básica da maioria, procedemos à 
produção coletiva de textos e pesquisas para ser discutidos e recriados 
em sala como nos exemplos a seguir: 

Exemplo: 

Foi proposta a seguinte atividade em grupos de três ou quatro pes-
soas: a partir da afirmação “não se ensina filosofia, apenas a filosofar” 
realize as seguintes tarefas: 

Analisar, discutir e elaborar por escrito o sentido da afirmação 
de Kant.

Tomar uma posição clara e objetiva frente à questão (isto é, pode-se 
ensinar a filosofia ou apenas a filosofar?) e defendê-la com argumentos 
convincentes.

Trocar os textos entre os grupos e para cada argumento exposto 
proceder a um comentário. Desenvolver as ideias e noções.

Com base na leitura de trechos dos livros “Filosofia em sala de 
aula” de Lídia Maria Rodrigo, e “O ensino de filosofia no limiar da 
contemporaneidade” de Rodrigo Gelamo, reler e reelaborar o texto 
que cada grupo assumiu como seu. 

Investigar em Kant e em Hegel as raízes dessa discussão.

Elaborar um plano de aula em que se discutisse esse tema.

Exemplo: 

Essa era uma tarefa a ser realizada, parte em grupo, parte indivi-
dualmente.

Individualmente, pesquisar e buscar compreender o sentido do 
canibalismo no ensaio “Dos Canibais”, de Michel de Montaigne (1533-
1592), Capítulo XXXI do Livro 1 dos “Ensaios”. 

Individualmente, ler o “Manifesto Antropófago”, de Oswald de 
Andrade e identificar seu contexto sócio político estético e o que este 
texto tem de original. (tarefa realizada em sala de aula)

Em grupo, juntar as impressões e anotações discutindo: i) o que 
esse conteúdo (o “Manifesto”) ainda tem de atual; ii) como ele pode 
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ser comparado ao “Ensaio”, de Montaigne; iii) como ele poderia ser 
pensado e utilizado na forma de material didático para o ensino médio. 

Em grupo, num momento posterior, proceder à leitura de trechos 
do livro “Crítica da Razão Tupiniquim”, de Roberto Gomes, procurando 
elementos conceituais que pudessem se identificar com o “Manifesto 
Antropófago” e que também ajudassem a pensar a situação atual da 
filosofia no Brasil.

Considerações

Nossa experiência docente tem procurado orientar-se pelo que 
disse Paulo Freire na “Pedagogia da Autonomia” e o confirma, afinal: 
“não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Esses que-fa-
zeres estão um no corpo do outro” (FREIRE, 1996, p. 29). Entretanto há 
quase tudo por fazer. De um lado, nossos estudantes se julgam inca-
pazes para uma produção autônoma e é preciso um trabalho intenso 
para se recuperar a autoconfiança. Por outro lado, há de fato muitas 
e graves deficiências na formação escolar que os conduziu até à gra-
duação, o que faz com que a “autodesconfiança” tenha muita razão 
de ser. Isso obviamente não tem um único culpado a quem possamos 
encontrá-lo e com quem possamos acertar as contas. Trata-se de um 
problema não só da atual conjuntura. No Brasil, tal problema dura já 
alguns séculos com dificuldades de toda a sorte no que diz respeito 
à educação. Então, alcançar um nível satisfatório de expressão oral 
e escrita de nossos alunos e desenvolver com eles capacidades para 
pesquisas que produzam conhecimentos novos e inseridos nos con-
texto local – brasileiro – torna-se mais urgente na medida em que eles 
serão muito provavelmente futuros professores. E como tal, já vimos, 
tendem a reproduzir práticas vivenciadas na graduação, sejam elas 
boas ou más. 
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Trilhando pelos solos:  
uma experiência/projeto  
para além da extensão

Caio Augusto Marques dos Santos

O presente trabalho procura demonstrar como, através da produ-
ção de ferramentas didáticas, tem sido possível transitar pelo tripé 
sustentador da universidade pública: ensino, pesquisa e extensão, 
além de evidenciar a transdisciplinaridade envolta na temática solos. 

Trilhando pelos solos é um projeto de extensão que existe desde 
2004. Sua base fixa encontra-se no Laboratório de Sedimentologia e 
Análise de Solos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Estadual Paulista (FCT/UNESP), campus de Presidente Prudente. Ele 
funciona mediante agendamento prévio de visitas ao laboratório, onde 
se criou um ambiente didático que contempla os fatores de formação 
do solo (material de origem, clima, relevo, organismos e tempo), me-
didas de conservação e importância desse elemento natural. Os aten-
dimentos são direcionados a estudantes de todos os níveis escolares, 
seja da rede pública ou privada de ensino.

Embora esteja localizado dentro do laboratório, o projeto também 
é levado às escolas e feiras com temáticas ambientais, nas quais é 
possível anteder número maior de pessoas.

Ele nasce da necessidade de ilustrar conteúdos e conceitos nem 
sempre fáceis de serem demonstrados teoricamente. Uma lacuna ob-
servada refere-se à forma estanque com que o tema solos é abordado 
em alguns livros didáticos, isto é, sem conexão e inter-relação com os 
demais elementos ambientais, inclusive a sociedade. 

Ao longo dos anos, o Trilhando pelos Solos demonstrou ser muito 
mais do que um projeto de extensão. Nas atividades dos monitores 
estão incluídas pesquisas a respeito das mais diversas características 
químicas e físicas dos solos de Presidente Prudente e região. O labora-
tório, onde se encontra instalado o projeto, conta com um aparato téc-
nico que apoia a pesquisa realizada por graduandos e pós-graduandos 
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que, posteriormente, seus resultados são incorporados nas palestras 
e exposições aos visitantes. 

Dessa forma, tem-se, na figura do monitor, ao explicar e expor o 
conteúdo ilustradopelas ferramentas didáticas, a prática do ofício do 
ensino. 

Nesses mais de 10 anos de existência, já são mais de 15 mil visitas 
recebidas em que todos os envolvidos ganham: o visitante ao entrar 
em contato com novos conteúdos e materiais e os alunos/monitores 
ao unir ensino, pesquisa e extensão através das temáticas abordadas: 
formação, desenvolvimento, importância e medidas de conservação 
dos solos.

A importância de se estudar os solos

Antes de abordar como esse tópico é tratado durante as exposições 
do Trilhando pelos Solos, torna-se oportuno mencionar uma definição 
do que é solo. Segundo Lepsch (2002), “é a coleção de corpos naturais 
dinâmicos, que contém matéria viva, e é resultante da ação do clima 
e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza 
durante certo tempo e é influenciada pelo tipo de relevo” (LEPSCH, 
2002, p. 9).

Verifica-se na definição, a conjunção de elementos naturais neces-
sários, nas suas interações, para formar um perfil de solo: rocha, clima, 
relevo e organismos interagindo durante certo tempo.

É nesse sentido que se direciona, num primeiro momento, as 
explicações aos visitantes, de que os solos são mais um elemento na-
tural inserido na enorme geodiversidade da Terra, com seus ritmos, 
dinâmicas e velocidades próprias dentro de uma dinâmica maior 
estritamente natural. Evidencia seu papel como elemento da natu-
reza, ou seja, como é formado e se desenvolve pela ação conjunta e 
interativados demais elementos naturais, além de seu papel e função 
para, e no ambiente. 

Posteriormente, destaca-se a ação da sociedade, que também tem 
ritmos, dinâmicas e velocidades próprias nas suas relações sociais, 
que se soma aos processos naturais, e deles são dependentes. Dessa 
forma, ressalta-se que os Homens, relacionando-se socialmente de 
forma desigual e contraditória, também o faz ao se apropriar e utilizar 
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o elemento solo desigualmente e contraditoriamente, agora transfor-
mado em recurso natural, mercadoria.

Nesse sentido, o projeto Trilhando pelos Solos procura não somente 
passar o conteúdo de forma tradicional e técnica, mas despertar um 
olhar crítico nos estudantes para a relação sociedade/natureza. 

Dessa forma, aponta-se aos estudantes diversas funções cumpridas 
pelos diferentes tipos de solos, sempre buscando a conjunção da socie-
dade com a natureza no sentido de sensibilizar para a necessidade de 
conservação, o que permite colaborar na manutenção de uma melhor 
condição de vida e equilíbrio dinâmico do ambiente. 

Essas funções variam desde ser o principal substrato para plantas, 
fornecendo água, ar e nutrientes, até participar ativamente no ciclo 
hidrológico, regulando água de infiltração (alimentando aquíferos 
freáticos) e de escoamento superficial. O uso pela sociedade é salien-
tado quando se reforça as consequências do seu mau uso. Exemplos 
são os movimentos de massa, erosões, perda de fertilidade, etc. São 
casos que procuram ser enfatizados nas exposições com auxílio de 
ferramentas didáticas. 

Recursos didáticos e os fatores de formação dos solos

Os recursos didáticos produzidos são divididos em quatro tipos: 
histórias, jogos,macropedolitos e depósitos tecnogênicos. Os primeiros 
são direcionados, preferencialmente, para estudantes dos Ensinos In-
fantil e Fundamental I. Osegundo tem uma aplicação para os Ensinos 
Fundamental I e II. E o terceiro tipo tem uma aplicação mais geral, 
podendo ser aproveitado desde o Ensino Infantil até o Superior. Em 
todos os casos, dependendo dos objetivos propostos, abordam-se as-
pectos estritamente naturais da formação dos solos e da conjunção 
com a sociedade, evidenciando-se sua conservação.  

Histórias

Para estudantes do Ensino Infantil existe o flanelógrafo intitu-
lado “Lola e seus amiguinhos” (Figura 1). Nessa história infantil,“a 
personagemprincipal é a rocha que recebe o nome de “Lola” e seus 
amiguinhos são os fatores de formação do solo, com a chuva represen-
tada pela personagem nuvem, o calor representado pela personagem 
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sol, a vegetação e os organismos vivos. A históriaconta que a rocha 
Lola se transforma em solo com a ajuda dosseus amigos, explicando, 
dessa maneira, o processo de formaçãodos diferentes tipos de solos 
existentes”. (JERÔNIMO et al.,2012, p. 31).

Figura 1. Processo de construção do flanelógrafo: (a) confecção do painel; (b) esqueda/direita: 

confecção dos personagens; (c) flanelógrafo pronto com suas personagens. Desenvolvido por 

Andressa B. Perozzi, Érika C. N. Silva, Leda C. Pedro. (JERÔNIMO et al., 2012, p. 31). 

Além do flanelógrafo, também há a História em Quadrinhos inti-
tulada “Cascão e Cebolinha em: a ‘Folmação’ da ‘Tela’” (Figura 2). Vale 
ressaltar que a produção desse material foi devidamente autorizada 
pela Mauricio de Sousa Produções. O objetivo dele é o mesmo que o 
anterior, ilustrar o processo de formação dos solos, porém através de 
um diálogo entre as personagens principais (JERÔNIMO et al., 2012). 
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Figura 2. Processo de elaboração da HQ: (a) elaboração da história; (b) primeiro quadrinho-

título; (c,d) quadrinhos do início e meio da história, respectivamente. Desenvolvido por Marcus 

V. Zecchini, Marina M. T. Massunari e Melina Fushimi.  (JERÔNIMO et al., 2012, p. 32). 

Jogos

O jogo de tabuleiro EBul (Figura 3) procura enfatisar aspectos 
da conservação dos solos. Para tanto “foi elaborado um tabuleiro 
queimitasse um relevo, com a seguinte proposta: cada participante 
érepresentado por uma “casa” e deve colocá-la no lugar mais apro-
priadoprimeiro” (JERÔNIMO et al., 2012, p. 32).

201 



Figura 3. Jogo de tabuleiro EBul. (a) confecção do tabuleiro; (b) tabuleiro pronto; (c) cartas de 

perguntas frente e verso; (d) peças e dados. Desenvolvido por Bruna C. dos Santos, Jeff erson H. 

Hanhu,Lucas J. P.da Silva e Melina Fushimi.(JERÔNIMO et al., 2012, p. 33). 

O EBuL (Em Busca de um Lugar) foi baseado em jogos de perguntas 
e respostas já existentes, cujas regras do jogo são: 

• Objetivo: atravessar o tabuleiro a fim de deixar sua“casa” no 
lugar mais apropriado;

• Número de jogadores: 4 (quatro) pessoas ou 4 (quatro) duplas. A 
ordem dos jogadores se dá com base no maior númerosorteado 
pelo dado. O primeiro é quem sorteou o maiornúmero e assim 
sucessivamente;

•  A cada rodada, um jogador, por vez, joga o dado e percorreas 
casas de acordo com o número sorteado. Quando o jogador cair 
na casa “Passe a vez”, ficará a próximarodada sem jogar, perma-
necendo na mesma casa. Se o jogador cair nas casas referentes 
às áreas de preservaçãopermanente (APP) avançará ou recuará, 
de acordo como número de casas determinadas no tabuleiro. 
Nas casas que possuem o ponto de interrogação, o jogadorretira 
uma carta do monte e a responde. Se acertar, avançao número 
de casas registrado na carta. Se errar, permanecena mesma casa;
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• O tempo para responder cada pergunta é de um minuto.  Vence 
o jogo quem chegar primeiro ao fim do tabuleiro.

Outro jogo utilizado é o de cartas “Impacto” (Figura 4). De acordo 
com Jerônimo et al. (2012, p. 34), “foi desenvolvidopara trabalhar os 
conteúdos de conservação do solo a partir deimagens de paisagens 
e discutir os impactos presentes e/ou ausentes.O jogo foi baseado no 
SuperTrunfo®, da empresa Grow.Desta forma, cada paisagem está 
identificada (por exemplo:área costeira, mata virgem, ente outros) e 
possui características(nível de poluição, vegetação, ação do homem e 
conservação)para permitir a discussão e comparação, quando possível, 
dasáreas e dos impactos presentes”.

Figura 4. Jogo de cartas “Impacto”. (a) escolha e edição das imagens; (b) elaboração das cartas; 

(c e d) cartas prontas. Desenvolvido por Douglas M. Nomura e Willian G. Marques.  

(JERÔNIMO et al., 2012, p. 34). 

As regras do jogo foram adaptadas do jogo Super Trunfo®:

• Objetivo do jogo: possuir mais cartas ao final do jogo;

• Número de jogadores: de 2 a 6 pessoas. A ordem dos jogadores deve 
ser decidida por sorteio, damaneira que julgar mais adequada;
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• As cartas devem ser embaralhadas e distribuídas igualmenteen-
tre os participantes do jogo e depois serem colocadasem forma 
de montes e não se deve alterar a ordem ou visualizaras cartas. 
O jogador da vez escolhe um dos quatro itens contidos nascar-
tas. Feito a escolha, ele o anuncia e cada participantemostra sua 
carta. Vence a rodada o jogador que tiver a melhor pontuação.O 
vencedor fica com as cartas da rodada, que são colocadasno 
final do seu monte. As pontuações devem ser da seguinte forma:

Nível de poluição
Ganha a rodada quem possuir a pontuação mais baixa (por 
isso o item aparece em vermelho);

Vegetação Ganha a rodada quem possuir a pontuação mais alta; 

Ação do homem
Ganha a rodada quem possuir a pontuação mais baixa. As 
ações negativas do homem aparecem em vermelho e as ações 
neutras ou benéficas aparecem em preto;

Conservação Ganha a rodada quem possuir a pontuação maior; 

• Em caso de empate, com os valores mais altos, as cartasda ro-
dada são colocadas à mesa e cada jogador retira maisuma carta 
do monte e joga com o mesmo item da rodadade empate, fica 
com todas as cartas o jogador com a cartade maior pontuação 
(JERÔNIMO et al.2012).

Finalizando a parte de jogos como ferramentas didáticas do projeto 
Trilhando pelos Solos, apresenta-se o Quebra-Cabeça (Figura 5). Foi 
desenvolvido,segundo Jerônimo et al. (2012, p. 37), “para trabalhar os 
conteúdos de conservação do solo a partirde imagens e discutir suas 
causas ou soluções através do que foiaprendido durante a exposição 
dos monitores. Entre as imagensselecionadas temos cidades completa-
mente urbanizadas, encostasocupadas, áreas de terraços acompanhan-
do as curvas de nível, entre outras. Os jogosbaseiam-se no tradicional 
jogo de quebra-cabeça e foram elaboradospara serem trabalhados com 
alunos do Ensino FundamentalII (6º ao 9º ano) e Médio”.
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Figura 5. Quebra-cabeças. (a e b) mata ciliar; (b) movimento de massa. Desenvolvido por Érika 

C. N. Silva e Caio A. M. dos Santos. (JERÔNIMO et al., 2012, p. 38). 

Macropedolitos

“Os macropedolitos (Figura 6) representam perfis de solos, noqual, 
na impossibilidade de se realizar trabalhos decampo, tornam-se re-
cursos facilitadores para odesenvolvimento do conteúdo de pedologia 
e,consequentemente, para o melhor desempenho dasatividades em 
sala de aula. Além disso, a elaboração dos macropedolitos permite 
representar emlaboratório a realidade observada na natureza,

possibilitando que se faça inferências no que dizrespeito ao uso e 
conservação dos solos” (SILVAet al., 2005, p. 2).
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Figura 6. Macropedolitos de solos das quatro formações  

geológicas doGrupo Bauru (NUNES et al., 2010).

A coleta dos macropedolitos não se restringe à mera ilustração de 

uma classe específica de solo com suas respectivas características visuais 

(principalmente cor). Ela compõe uma etapa dentro de um objetivo maior, 

que é a pesquisa sobre as 13 classes de solos reconhecidas pela EMBRAPA 

(2013). Desse modo, além da identificação e coleta do solo em campo (Figura 

7), há procedimentos laboratoriais que visam uma caracterização morfológica 

e granulométrica do solo coletado, compondo uma ficha que acompanha o 

macropedolitos em exposição (Figura 8).

Figura 7. Coleta de macropedolito em talude. Fase final de colocação da placa  

de mandeira no talude já escavado (NUNES et al., 2010).
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Figura 8. Atual estrutura dos macropedolitos no Laboratório de Sedimentologia e Análise de 

Solos da FCT/UNESP, campus de Presidente Prudente. Os macropedolitos estão protegidos com 

uma placa de acrílico transparente para proteção e, em cima de cada um, a ficha identificadora 

das análises morfológicas e descrição geral do perfil.  

Depósitos Tecnogênicos

“Os Depósitos Tecnogênicos são, de maneira geral, depósitos 
originados através da intervenção humana num determinado 
local, alterando diversos aspectos da natureza local, como o relevo 
e os materiais presentes no solo. Entre as principais características 
determinantes dos depósitos tecnogênicos estão a presença de artefatos 
humanos nas camadas do solo, que são observadas através da coleta 
de testemunhos, descrições da paisagem e análise em laboratório” 
(SILVA, 2009, p. 12).

Esses Depósitos Tecnogênicos coletados e estudados fazem parte 
das pesquisas de graduandos e pós-graduandos que compõem a equipe 
do Trilhando pelos Solos. Assim como os macropedolitos, os depósitos 
são caracterizados em suas composições granulométricas e de artefatos 
frutos da ação de uma parte da sociedade (Figura 9).

Os testemunhos, após serem devidamente analisados, ficam em 
exposição (Figura10) para ilustrar o mau uso do recurso natural solo e, 
consequentemente, a necessidade de utilizar técnicas de conservação. 
Pois se tratam de locais que se tornaram impróprios para alguns usos 
sociais, como a agricultura, por exemplo.
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Figura 9. Perfil de amostra de coleta de depósito tecnogênico realizada em  

planície tecnogênica da Vila Nova Prudente. Adaptado de Silva, 2015.

Figura 10.Testemunhos de depósitos tecnogênicos em exposição no Trilhando pelos Solos, 

obtidos durante o trabalho de Pires et al. (2006).
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Considerações finais

Diante do que foi exposto acerca das ferramentas didáticas ela-
boradas no âmbito do projeto de extensão Trilhando pelos Solos, 
verificou-se sua amplitude de alcance ao abranger não só a extensão 
propriamente dita, mas também o ensino e a pesquisa. 

O ensino processa-se na relação entre os monitores do projeto e os 
visitantes. A via de mão dupla de benefícios acontece na medida em 
que o estudante que visita tem ao seu dispor uma estrutura didática 
que favorece o ganho de conhecimentos. Por outro lado, o monitor 
aprimora suas práticas de ensino e aperfeiçoa sua didática, tendo em 
vista a maiora serem do curso de Licenciatura em Geografia. 

A pesquisa individual de cada monitor tem participação direta 
em duas vias principais: a primeira estabelece-se no momento de 
elaboração das ferramentas didáticas, em que é necessário conhecer 
os conceitos e definições do tema a ser abordado para a correta ela-
boração do material, além de os ter claro na ocasião da exposição aos 
visitantes. A segunda via é a representação dos resultados de pesquisas 
dos alunos de graduação e pós-graduação que fazem parte da equipe 
de monitores. Exemplo dado nesse trabalho foram os depósitos tecno-
gênicos dePires et al (2006). Percebe-se, com isso, a inter-relação, e não 
a dissociação, do tripé sustentador da universidade pública: ensino, 
pesquisa e extensão. 

Por se tratar de um relato de experiência, os principais resultado-
sobtidos não foram somente os conhecimentos técnicos a respeito dos 
solos e os problemas advindos dos maus usos, mas também conseguir 
abrir os olhos de quem visita para tais problemas. E, talvez, o mais 
importante, diminuir a distância entre a população mais carente de 
informação e a universidade. Isto é, fazer retornar à sociedade o co-
nhecimento produzido com dinheiro público. 

Assim,ressalta-se que as ferramentas apresentadas não substituem 
outros métodos de ensino. Elas se contituem como complemento e 
suporte para os monitores do projeto. 
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A ação educativa em  
uma sociedade de classes

Carlo Eugênio Nogueira

Visto que este artigo tem como objetivo tentar compreender o modo 
como o aluno assimila e incorpora em sua vida extraescolar o saber 
sistematizado que lhe é passado na escola, faz-se mister, numa primeira 
aproximação, esclarecer os conceitos com os quais iremos trabalhar, 
sendo ainda pertinente explanar os motivos dessas escolhas. Inicial-
mente, pode-se falar que o ponto de partida das análises de Vygotsky é a 
preocupação em estabelecer as origens das atividades psicológicas mais 
sofisticadas que caracterizariam a existência dos comportamentos emi-
nentemente humanos em cada indivíduo, posição que indica, ao final, 
que tais atividades psicológicas deveriam ser procuradas nas relações 
sociais que cada sujeito, em seu processo de individuação, estabelece 
com seus semelhantes e com o meio em que vive. Por fundamentar 
suas concepções no materialismo histórico e dialético, o pensador russo 
enfatizava as trocas recíprocas que cada um estabelece, durante toda 
a vida, com seu meio, isto é, ao se relacionar com a sociedade em que 
estão inseridos, os sujeitos, ao mesmo tempo em que se encontram con-
dicionados por essas determinações histórico-espaciais, agem e reagem 
com e sobre elas, modificando-as e dando a elas outros significados39.

Desse modo, o russo estabeleceu um novo campo de pesquisas, uma 
vez que acabou por se diferenciar e superar as duas outras abordagens 
que dominavam as discussões em Psicologia no início do século XX: a vi-
são Inatista, inspirada na filosofia racionalista e idealista, que compreen-
de que as características humanas da cada indivíduo existem a priori, 
ou seja, sem que haja qualquer influência cultural ou do meio, e a visão 

39 Na abordagem Sócio-Interacionista ou Sócio-Histórica proposta por Vygotsky: “o desenvolvi-
mento individual não é visto, portanto, como resultado de uma ‘propriedade’ ou ‘faculdade’ 
primitivamente existente no sujeito (definidas por razões divinas ou biológicas), nem como 
puro reflexo de condicionamentos externos, não é imutável e universal, nem tampouco in-
dependente do desenvolvimento histórico e das formas sociais da vida humana. A cultura é, 
nesse paradigma, parte constitutiva da natureza humana, já que a formação das características 
psicológicas individuais se dá através da internalização dos modos e atividades psíquicas his-
toricamente determinados e culturalmente organizados. Ao mesmo tempo que internaliza o 
repertório social, o sujeito o modifica e intervém em seu meio.” (REGO, 1996, p.93).
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Ambientalista, de inspiração empirista e positivista, que entende que os 
indivíduos são meros reflexos das condições às quais estão submetidos.

Ora, é sabido que o relacionamento entre o Homem e o Meio é um 
dos temas mais clássicos em Geografia, visto que remonta à própria 
constituição dessa ciência enquanto um campo disciplinar autônomo40. 
Desse modo, se estamos tratando de um saber tradicionalmente estu-
dado dentro daquilo que hoje chamamos de Geografia, é de bom grado 
sugerirmos uma pequena distinção: ao invés de Meio, que pode reme-
ter, pela própria raiz empirista e positivista da Geografia, a uma visão 
naturalizada da sociedade, em que as influências se dariam apenas 
em uma direção (ou do Homem modificando o Meio a partir de suas 
possibilidades, ou do Meio modelando o Homem às suas exigências) 
seria melhor falarmos de “meio geográfico”, uma vez que, assim, já está 
subentendido que se trata do contexto natural e social em interação. 

Como quer que seja, pode-se então dizer que é exatamente na vi-
vência proporcionada pelo ambiente escolar que crianças e jovens en-
tram em contato com outras e novas formas de pensamento que estão 
intrinsecamente relacionadas à maneira como elas irão agir e (auto)
representar-se no mundo, uma vez que a escola oferece conteúdos 
que visam desenvolver modalidades bem específicas de pensamento, 
tendo pois “um papel insubstituível na apropriação, pelo sujeito, da 
experiência culturalmente acumulada” (REGO, 2002, p. 51).

Em síntese, caso seja apreciada de um ponto de vista das teorias 
de Vygostky, a escola tem um papel fundamental na internalização 
desse saber social pretérito, na medida em que é a instituição social-
mente constituída para ser o lugar privilegiado que difunde de forma 
sistemática e intencional esse conhecimento historicamente adquiri-
do e formalmente organizado para os membros menos experientes 
de uma sociedade. Relacionando tudo o que foi dito, e aproveitando 
mesmo para melhor delimitar a proposta deste artigo, vemos que, 
nessa perspectiva, o processo de individuação pelo qual passam os 
sujeitos recebe determinações múltiplas que dizem respeito à história 
pessoal de cada um, ao contexto social e econômico da época, ao lugar 
no qual ele se insere e ao contato com outras experiências educativas 

40 Para o aprofundamento desta e de outras questões referentes ao processo de formação e cons-
tituição da Geografia enquanto uma ciência moderna, inclusive com uma discussão acerca de 
quais são os autores e temas clássicos tratados no âmbito dessa ciência, ver: MORAES, 1989.
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que por ventura possam ter, como aquelas vivenciadas na família e 
nas relações com outros indivíduos.

Pois bem, se o paradigma vygotskyano ressalta o papel desempe-
nhado pela escola, na medida em que ela é a instituição portadora das 
técnicas e signos aceitos para a difusão do conhecimento socialmente 
construído, lembremos que o russo, em sua obra, refere-se à educação e 
ao aprendizado num sentido mais amplo, como deixamos transparecer 
acima quando fizemos menção às múltiplas determinações que influem 
no processo de individuação. Assim, a opção por tentar estabelecer 
uma interface entre as formas intra e extraescolar de aprendizagem 
tem como objetivo apreciar se o jovem, que é o sujeito envolvido no 
processo, tem a percepção de que aquilo que aprende de uma maneira 
sistemática e em um ambiente regrado e normatizado é útil para suas 
situações diárias. Dito de outro modo, discute-se neste artigo se os alu-
nos de fato fazem uso dessas novas maneiras e formas de organizar seu 
pensamento para resolver os impasses que se colocam cotidianamente.

Educação: ação reprodutiva ou transformadora?

Até aqui, sublinhamos o papel da escola na aquisição do conheci-
mento exatamente por esta instituição ter a função de reproduzir, em 
certa medida, a experiência culturalmente acumulada no processo de 
desenvolvimento da sociedade. Contudo, restaria problematizar, de 
forma rápida, de que modo a teoria crítica visualiza o papel da escola 
dentro de uma sociedade de classes. Sendo assim, para que se possa 
compreender a educação como uma possibilidade de transformação 
real da sociedade, faz-se necessário primeiramente o entendimento 
de que a educação a reproduz, sendo uma ação coerciva, de violência 
simbólica, que aceita e impõe determinadas características e valores 
disseminados na sociedade dentro do ambiente escolar. A percepção da 
educação como ação reprodutiva é um passo importante para que haja 
uma transformação na sociedade, pois é através da emancipação e do 
desencantamento que é possível compreender a lógica de reprodução 
que garante a preservação da ideologia dominante através da cultura41.

41 Como apontado por István Mészáros em sua obra “A educação para além do capital”: “As insti-
tuições formais de educação certamente são uma parte importante do sistema global de inter-
nalização. Mas apenas uma parte. Quer os indivíduos participem ou não – por mais ou menos 
tempo, mas sempre em um número de anos bastante limitado – das instituições formais de 
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Nessa direção, como um dos objetivos dos detentores do poder é 
garantir a preservação da ideologia dominante, a educação transfor-
ma-se em uma das bases, pois é através dela que os valores e a cultura 
são passados de forma pretensamente desinteressada, garantindo 
uma neutralidade que é formada pelo habitus da classe dominante, 
ou seja, o sistema de valores e padrões de comportamentos aceitos 
socialmente que são incorporados e colocados em prática em diferen-
tes situações. Isso é notado até mesmo nos livros didáticos que nossos 
jovens utilizam, pois nos conteúdos neles veiculados estão colocados 
valores, ideologias e interesses de classe que são discutidos com crian-
ças e jovens, sendo posteriormente apropriados e reproduzidos pelos 
educandos ao longo de suas vidas, como se fossem valores subjetivos 
coletivos. Então, o que temos, a partir dessa perspectiva, é uma escola 
que atua na reprodução ideológica da formação social capitalista, o 
que configura uma ação pedagógica de violência simbólica e de ação 
coerciva que garante a preservação da ideologia dominante. Adorno 
aponta isso em uma de suas obras: 

a ideologia dominante hoje em dia define que, quanto 
mais as pessoas estiverem submetidas a contextos ob-
jetivos em relação aos quais são impotentes, ou acre-
ditam serem impotentes, tanto mais elas tornarão 
subjetiva essa impotência. Conforme o ditado de que 
tudo depende unicamente das pessoas, atribuem às 
pessoas tudo o que depende das condições objetivas, 
de tal modo que as condições existentes permanecem 
intocadas. (ADORNO, 1995, p. 36).

Sendo assim, para converter a educação em uma ação social trans-
formadora dentro de uma sociedade de classes, na qual há uma disputa 
aberta pelo controle do Estado, é preciso impulsionar aqueles que são 
dominados a buscar a liberdade de si e daqueles que os dominam, já 
que somente o poder que vem dos oprimidos é suficientemente forte 
para libertar tanto o dominante quanto o dominado. O que não pode-
mos é compactuar com a reprodução da injustiça, mascarando-a com 

educação, eles devem ser induzidos a uma aceitação ativa (ou mais ou menos resignada) dos 
princípios reprodutivos orientadores dominantes na própria sociedade, adequados a sua posi-
ção na ordem social, e de acordo com as tarefas reprodutivas que lhe foram atribuídas” (MÉS-
ZÁROS: 2006, 44). 
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o véu de uma falsa generosidade que na verdade só traz desalento e 
miséria. Para cumprir plenamente sua função social, a educação deve 
revelar a real organização da sociedade e buscar a emancipação dos 
sujeitos, que não podem abrir mão da subjetividade autônoma do seu 
próprio eu (FREIRE, 2007).

Nessa direção, caso se almeje a mudança no paradigma da edu-
cação e a construção de uma visão crítica quanto à realidade que a 
cerca, torna-se fundamental a defesa de uma prática educacional que 
busque desvendar a realidade mesma que se quer modificar. Seguindo 
uma visão baseada nas ideias de Foucault (2005), para quem o vigiar 
e o punir são formadores da realidade escolar e educacional, aqueles 
que não se enquadram na lógica serão punidos, seja dentro da insti-
tuição escolar, seja ainda pela própria sociedade, que não aceitará os 
considerados incapazes e fora do padrão, uma vez que na escola tais 
alunos não possuem liberdade de escolha, sendo obrigados a seguir 
uma ordem pré-determinada não só pelo programa de ensino propos-
to, mas sobretudo pelos professores e coordenadores, que a partir do 
local institucional que ocupam indicam o que seria o melhor caminho 
para que estes aprendam, mantendo e reproduzindo as relações sociais 
hierarquizadas na qual estamos inseridos.

A bem dizer, comentando a obra de Pierre Bourdieu, percebe-se 
que um conceito central na análise do sociólogo é o de capital cultural. 
Acompanhando a desigualdade na distribuição da riqueza material e 
econômica, na sociedade capitalista a distribuição do capital cultural 
também se faz de forma desigual. Como vivemos sob uma ideologia 
que mascara a injustiça social com uma forma falsa de democracia 
e igualdade, as classes privilegiadas devem encontrar meios mais 
discretos e sofisticados de se sobressair e se afirmar, reforçando a 
hierarquia social. Esta forma de capital definida por Bourdieu refere-se 
a uma “competência linguística e cultural” transmitida ao longo das 
gerações segundo as posições de classe que se reflete no desempenho 
intelectual dos indivíduos. Como acontece com o capital econômico, o 
capital cultural também é seletivo e está difundido de forma desigual 
entre as classes sociais.

Assim, o sociólogo francês, analisando o sistema de transmissão 
de cultura, estabelece relações entre o conhecimento, o poder, a so-
cialização e a educação. A cultura expressa o conteúdo político da 
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sociedade, e as relações sociais e de poder são mediadas por signifi-
cados simbólicos. A educação nas escolas, em primeiro lugar, deve 
ter o sentido primordial de transmitir a cultura e o conhecimento da 
sociedade, englobando, desta forma, todas as pessoas no universo de 
seus códigos, regras e valores. Contudo, no capitalismo, a lógica do 
mercado permeia todas as relações sociais.

 Essa lógica está introjetada na mentalidade da população, não ape-
nas através do processo educacional, mas muito mais pelo modo como 
se estabelecem as relações cotidianas e as condições de vida de cada 
um. Ideias como ‘lucro’, ‘troca’, ‘acumulação’ e ‘valor’ fundamentam o 
pensamento e a visão de mundo de boa parte da população, uma vez 
que estas ideias vão muito além das relações meramente econômicas, 
de compra e venda, embora a economia em si seja o eixo central de 
todo esse complexo de relações. O sentido da educação no capitalismo 
encontra-se assim permeado de uma lógica espelhada no mercado, que 
bem ou mal é a que predomina entre os gestores e os profissionais 
administrativos das instituições escolares.

Dois aspectos se sobressaem a esta análise: o primeiro, é que no 
lugar de transmitir cultura, o desenvolvimento do pensamento e o 
resgate da identidade, o ensino sistematizado tende a privilegiar orien-
tações técnicas e funcionais que se adequem ao modo de produção do-
minante, e o segundo aspecto, é que as instituições do ensino efetuam 
como que uma hierarquização, determinando os postos sociais de seus 
usuários. Nesse sentido, é bastante pertinente a definição de capital 
cultural de Bourdieu, já que o capital cultural é a forma cristalizada 
dos valores capitalistas tal como estes são difundidos, e não uma mera 
analogia com o capital econômico. O capital cultural é tão concreto 
quanto qualquer produto da indústria, atuando e direcionando a 
vida de seus sujeitos. É um acúmulo real, produzido materialmente 
(BOURDIEU, 1989). 

Além de capital cultural, Bourdieu fala também em ethos de clas-
se, assumindo uma influência weberiana. Este conceito designa um 
sistema de valores implícitos e profundamente internalizados, como, 
por exemplo, o espírito de classe, que está relacionado à mentalidade 
comum e aos princípios sociais incorporados pelos sujeitos, referindo-
-se ao comportamento e às ideias que as pessoas fazem de si próprias 
enquanto parte de um grupo. Através deste conceito, pode-se entender 
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porque os desempenhos escolares dos alunos estão mais ligados às 
suas histórias pessoais (e a de seus familiares), do que ao conteúdo que 
é trabalhado diariamente pelos professores, pois o fato de pertencer 
a determinada classe social influi diretamente na maneira como os 
indivíduos percebem aquilo que lhes é passado42. 

Na escola pública, as relações entabuladas entre alunos e pro-
fessores normalmente é desregulada, não existindo entre eles uma 
identidade, visto que boa parte das relações encontram-se mediadas 
por processos burocráticos, isto é, o aluno tem que passar pela escola 
porque esta é reconhecida como um dos meios para se obter uma 
inserção social mesmo que precária, e não por procurar o real desen-
volvimento de suas potencialidades humanas objetivas e subjetivas. 
Ademais, como os alunos de escolas públicas e privadas estão submeti-
dos a influências sociais diversas, também o processo de aprendizado 
se dá de forma diferente em cada lugar: os alunos de escola pública 
costumam desenvolver um maior senso de responsabilidade prática, 
no sentido de enxergar a formação escolar como algo necessário para 
sua sobrevivência imediata, e os de escola particular, embora tenham 
uma maior propensão a desenvolver um raciocínio abstrato, que per-
cebe o papel da escola em sua formação como indivíduo, perde em 
algo que podemos chamar imprecisamente de um senso cotidiano de 
sobrevivência.

Em uma análise mais específica do sistema de ensino francês, o 
também sociólogo François Dubet fala das mudanças estruturais na 
sociedade em relação ao padrão e à distribuição de cultura. O processo 
de ‘desinstitucionalização’ de tradições básicas como a igreja, a famí-
lia e a escola dispersaram as unidades e objetivos de tais instituições, 
resultando em uma massificação que em certo sentido rompe com a 
rigidez hierárquica dos níveis da escola, por exemplo. Para ele, quando 
o acesso à escola era mais limitado, fazia-se simplesmente uma seleção 

42 “o fato de os jovens permanecerem ou não na escola depende consideravelmente da percepção 
que têm da probabilidade que as pessoas de sua classe social têm de serem bem sucedidas aca-
demicamente. Bourdieu afirma que ‘existe uma correlação estreita entre esperanças subjetivas e 
oportunidades objetivas; estas últimas modificam efetivamente as atitudes e o comportamento, 
agindo através das primeiras’ (...) O ethos de classe, muito mais que o capital cultural é o principal 
determinante dos estudos (que a criança empreende) (..) Para Pierre Bourdieu a educação serve 
para manter a desigualdade social mais do que para reduzi-la. Relações de poder e relações sim-
bólicas entre classes – a educação trabalha com o status, respeito à ordem social vigente. Acima 
da função de transmitir, ao longo das gerações, cultura e conhecimento, a educação cumpre o 
papel de reforçar a divisão cultural e de status entre as classes” (SWARTZ, 1989, pp. 37-38).
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social entre os escolarizados e os não escolarizados. Com a relativa 
democratização de atualmente, tal seleção deve ser feita dentro da 
escola, discriminando os potenciais de cada aluno.

Entretanto, funcionando segundo seu padrão institucional, a sim-
ples inserção no meio escolar não garante ao indivíduo uma posição 
social privilegiada. A massificação da escola é positiva, mas o processo 
educacional relacionado à divisão de classes sociais deve ser analisa-
do levando-se em consideração diversos fatores. Em primeiro lugar, 
o papel da família é fundamental no desempenho escolar do aluno. 
Seus exemplos familiares, a educação que recebeu e, sobretudo, suas 
motivações traçam o caminho que o indivíduo percorrerá na escola. 
Em segundo lugar, o que determina o empenho do aluno são suas 
perspectivas e projetos de vida. Para os mais pobres, pertencentes às 
classes baixas, frequentar a escola não é uma coisa tão normal quanto 
para os mais ricos, pois eles geralmente necessitam se organizar desde 
muito cedo para começar a trabalhar e encontrar formas de ganhar 
dinheiro, muitas vezes não percebendo a si mesmos como sujeitos 
capacitados para entrar na concorrência pela inserção nas melhores 
escolas e universidade. Assim, nos meios populares: 

a situação escolar se esvazia de todo o seu sentido já 
que os alunos não acreditam mais que os diplomas 
vão lhes permitir abandonar a origem social: muitos 
alunos têm a impressão clara de que a escola não ser-
ve par nada. (DUBET, 1997, p. 23).

O concreto do sucateamento do ensino brasileiro expressa-se na 
desorganização e precariedade da escola, do ensino e dos recursos fi-
nanceiros disponíveis, que se perdem em investimentos sem resultado. 
Do ponto de vista dos alunos, sobretudo os da escola pública, a limitada 
capacidade de expressão, elaboração e interpretação que a maior parte 
deles apresenta evidenciam-se em um pensamento confuso, na escrita 
rudimentar fragmentada e na tosca instrumentalização que tendem a 
fazer, associando a escola a um meio de acesso ao mercado de trabalho.

Muito além da retórica e da elaboração conceitual, este descaso e 
este sucateamento aparecem no cotidiano escolar, traduzindo-se em 
problemas que se acumulam dia a dia e que recaem em todos os en-
volvidos no processo de ensino, mas sendo especialmente agudo nos 
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alunos, que dependem da escola para o ensino e para a formação, que 
têm na escola um meio de inserção social, que criam amigos e relações, 
para os quais a escola é uma forte referência que perdurará ao longo 
de todas as suas vidas, referência de autoridade, de seriedade, de 
organização, de sistematização, de relações sociais, de conhecimento.

Finalizando, este trabalho tentou revelar algumas das contradições 
inerentes ao próprio processo de reprodução das relações sociais em 
nosso país: reprodução das desigualdades, da impossibilidade de as-
censão social pelo estudo, que se torna apenas mais um mecanismo de 
perpetuação da ordem estabelecida. Para os sujeitos ainda em forma-
ção envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a escola, que 
poderia funcionar como um meio de adquirir um conhecimento social-
mente construído, raramente consegue cumprir esse papel, haja visto 
as limitações que influem na qualidade da experiência escolar, como 
o orçamento reduzido e a disparidade de capacidade dos profissionais 
de ensino. Nesse quadro, as experiências que os educandos mantêm 
fora do ambiente escolar influenciam sobremaneira os processos de 
individuação a que estão expostos, funcionando mesmo como um 
campo muito mais fértil de possibilidades criativas que pode, inclusive, 
ter uma maior importância para a formação de cada sujeito no futuro.

Com isso, a escola que atualmente temos é mantenedora de uma 
lógica na qual a educação é vista como um organismo equalizador da 
sociedade. Não sendo uma instituição opressora, mas algo constituído 
e constituinte do cotidiano no qual as pessoas estão inseridas, a escola 
é um reflexo da sociedade, reproduzindo práticas enquadradas em 
relações de poder à moda do poder disciplinar de Foucault, que tem 
por objetivo criar um conhecimento instrumentalizado para manter 
o status quo, induzindo à universalização das particularidades dos 
valores de uma determinada classe. Para que haja uma mudança de 
paradigma na educação, é preciso entender a lógica na qual o fenô-
meno educacional está inserido e se trabalhar para que esta não seja 
mais desenvolvida dentro das instituições ocupadas com o ensino, que 
ao final são as que lidam de fato com a formação dos indivíduos que 
agirão no mundo e na sociedade de acordo com os ideais e os valores 
ali difundidos, que precisam ser transformados para que a produção 
do saber não seja meramente uma reprodução da lógica de poder ex-
cludente presente na sociedade. Portanto, coloca-se como necessidade 
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a construção de uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas 
uma forma de reflexão daqueles que são oprimidos, uma pedagogia 
que não perca de vista o ideal de liberdade.
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A abordagem do conceito de 
território no livro didático de 

Geografia do Ensino Fundamental

Patrícia Christan

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN orientam o currículo 
para a educação básica em todo o país, consequentemente os livros 
didáticos estão em consonância com essa proposta. Se os PCN cons-
tituem uma base para o currículo escolar brasileiro é natural que os 
livros didáticos sigam essas orientações, mas o que preocupa é na 
maioria das escolas públicas brasileiras o livro didático é a única base 
o trabalho pedagógico.

Essa preocupação decorre do fato que os PCN foram elaborados 
no ano de 1998, e em dezesseis anos a sociedade brasileira passou 
por muitas transformações econômicas e sociais, talvez seja a hora de 
rever algumas concepções. As ciências também vão se aprimorando 
e buscando novas discussões para dar conta das transformações da 
sociedade.

Com a Ciência Geográfica não é diferente, os seus conceitos e 
categorias de análise passaram por mudanças em seu entendimento 
e novas discussões são levantadas, não se abandona as concepções 
consagradas, apenas são inseridas outras para melhor explicar as 
complexidades da sociedade pós-moderna.

O território é um exemplo de conceito que abarcou novas con-
cepções e contornos ao longo do tempo. A ideia de território remete 
a poder, comumente associado ao território nacional e ao Estado, en-
tretanto essa ideia não é suficiente para explicar toda a complexidade 
das relações sociais. Essa visão do território limitado à ação do Estado 
é bastante estática para a sociedade atual, hoje os territórios são mais 
dinâmicos, eles coexistem num mesmo espaço e em tempos diferentes. 

Dessa forma, esse artigo tem como objetivos identificar quais as 
abordagens existentes para o conceito de território, analisar as orien-
tações teóricas proposta pelos PCN para o estudo do território, analisar 
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as abordagens do conceito de território no livro didático O Mundo da 
Geografia escrito por Igor Moreira; comparar as sugestões dos PCN e 
o estudo do território proposto pelo referido livro didático. 

Para o desenvolvimento desse trabalho baseou-se numa revisão 
bibliográfica do tema estudado. No primeiro momento buscou-se fazer 
uma revisão bibliográfica do conceito e categoria de análise território 
que embasam o trabalho. No segundo momento foram analisadas as 
proposições dos PCN para a abordagem do referido conceito no ensino 
de geografia, e por última procedeu-se as análises das abordagens do 
território no livro didático O Mundo a Geografia e as aproximações 
com as orientações dos PCN.

O conceito de território 

Entre os conceitos e categorias de análise que norteiam a ciência 
geográfica, o conceito de território é um dos mais complexos, pode-se 
estudá-lo em diferentes escalas espaciais e temporais. Atualmente 
com as relações sociais e econômicas acontecendo em escala mundial, 
à análise do território passa a adquirir novas perspectivas e novos 
contornos.

Segundo Souza (2007, p. 78-79), o conceito de território deve ser 
compreendido como “um espaço definido e delimitado por e a partir 
de relações de poder; (...) o território é essencialmente um instrumento 
de exercício de poder: quem domina ou influencia quem nesse espaço, 
e como?”.

O autor destaca ainda que frequentemente o termo território é 
associado ao território nacional e consequentemente remete ao Estado 
como o gestor natural desse espaço. Ressalta que esse tipo de associa-
ção simplifica e reduz o conceito de território, pois estes existem e são 
construídos e descontruídos nas mais diferentes escalas espaciais e 
temporais, não necessitando da presença do Estado para existir.

Mas essa associação entre território e Estado tem uma explicação 
histórica e poder ser resgatada na obra de Friedrich Ratzel que foi um 
dos primeiros autores a explorar o conceito de território dentro da 
ciência geográfica moderna. Em sua obra Antropogeografia - fundamen-
tos da aplicação da Geografia à História, publicada em 1882, estudou 
a influência que as condições naturais exercem sobre as sociedades. 

222 



Um assunto valorizado na análise de Ratzel foi à relação entre o 
Estado e o espaço, em sua concepção a sociedade mantem relações 
duradouras com o solo que ocupa, quanto maior o vínculo maior a 
necessidade de manter sua posse. Por essa razão a sociedade se orga-
niza e cria o Estado para defender o seu território (MORAES, 2007).

Território e espaço não são sinônimos. O território “é uma produção 
a partir do espaço”, se trata de uma produção por causa de todas as 
relações que envolvem, e estas se dão num campo de poder (RAFFES-
TIN, 1993 p. 144). O autor ressalta que o território é o resultado de uma 
ação conduzida por um ator que ao se apropriar de um espaço, mesmo 
que de forma concreta ou abstrata, o ator territorializa esse espaço. 

Destarte, os territórios são uma construção social ao longo da 
história, a partir das relações de poder. Segundo Haesbaert (2005) no 
território a manifestação do poder ocorre tanto no aspecto concreto 
quanto no simbólico. O território no aspecto concreto tem a ver com 
dominação, posse e valor de troca; no aspecto simbólico está relacio-
nado à apropriação, a identidade e ao valor de uso.

Os “territórios também não são unidades homogêneas ou todos”, 
pois são constituídos por elementos distintos que proporcionam confi-
gurações peculiares (HAESBAERT, 2006, p. 181). O autor apresenta uma 
síntese das diversas noções de territórios, as quais foram agrupadas 
em três vertentes básicas de concepção: política, cultural e econômica. 

Na vertente política o território é visto como um espaço delimi-
tado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder, 
especialmente o de caráter estatal, caracterizado por relações de 
dominação política e regulação. Essa abordagem é a mais difundida 
entre as ciências sociais, inclusive na geografia. 

Contudo, na vertente cultural o território é visto como produto da 
apropriação e ou valorização simbólica de um grupo em relação ao seu 
espaço vivido.  Deste modo, a vertente cultural privilegia a dimensão 
simbólica e mais subjetiva sobre território, ou seja, se estabelece nesse 
espaço uma relação de identificação cultural.

Já a vertente econômica é a menos difundida, o território é consi-
derado como fonte de recursos e incorporado no embate entre classes 
sociais e na relação capital-trabalho. Sendo assim, temos um território 
como produto da divisão territorial do trabalho, onde se estabelecem 
as relações sociais de produção.
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O território e o exercício do poder dever ser trabalhados na di-
versidade e complexidade de manifestações, por isso analisar-se-á as 
como são abordadas as manifestações do poder e quais concepções de 
território são utilizadas nos PCN e no livro didático analisado.

A abordagem do território sugerida pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN

Os PCN para o Ensino Fundamental estão organizados em ciclos de 
aprendizagem. A análise será concentrada nos terceiro e quarto ciclos, 
pois as suas orientações correspondem aos conteúdos ministrados do 
sexto ao nono ano, período de escolaridade escolhido para apreciação 
nesse trabalho.

De acordo com Brasil (1998), o estudo do espaço geográfico, que 
deve ser compreendido como território e lugar historicamente pro-
duzido pela sociedade para atender as suas necessidades. O espaço 
geográfico deve ser o objeto de estudo nesse período da escolaridade, 
as categorias território, região, paisagem e lugar devem ser conside-
radas como desdobramentos do espaço geográfico.

Os PCN orientam que o ensino de Geografia deve buscar compreen-
der as relações entre o homem e a natureza através da análise do 
lugar e do território, tendo como ponto de partida a paisagem. Dessa 
forma, a análise da dinâmica das transformações da paisagem ganha 
relevância, pois os desafios consistem em compreender os diferentes 
lugares e territórios que constituem as paisagens, e como estas convi-
vem atualmente (BRASIL, 1998).

A abordagem privilegiada para o estudo da categoria território se 
dá no campo político e cultural, destacando que:

é o espaço nacional ou a área controlada por um Estado-
nacional: é um conceito político que serve como ponto 
de partida para explicar muitos fenômenos geográficos 
relacionados à organização da sociedade e suas intera-
ções com as paisagens. O território é uma categoria fun- 
damental quando se estuda a sua conceitualização liga- 
da à formação econômica e social de uma nação. Nes-
se sentido, é o trabalho que qualifica o território como 
produto do trabalho social” (BRASIL, 1998, p. 27 e 28).
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Nessa concepção, a atuação do Estado ganha destaque no controle 
do território, e sociedade como na organização desse espaço. Entretan-
to, o conceito de território aparece desvinculado de seu mote teórico, 
as relações de poder (BOLIGIAN; DOIN, 2003).

Os PCN ressalta que compreender o território passa também por 
compreender que nem sempre a convivência nesse espaço é harmôni-
ca, há um conflito de interesses e uma diversidade de culturas, povos 
e costumes que tornam a coexistência dos territórios complexas.

Na abordagem do território é importante diferenciar território de 
territorialidade, o território refere-se a um campo de estudo especí-
fico da geografia e é “representado por um sistema de objetos fixos 
e móveis [...] indissolúvel”, já a territorialidade constitui “a condição 
necessária para a própria existência da sociedade como um todo” 
(BRASIL, 1998, p. 28). 

Os PCN estabelecem ainda a relação do território com a paisagem, 
destacando que este pode ser considerado um conjunto de paisagens, 
uma produção social a partir da apropriação da natureza. A paisagem é 
conceituada “como sendo uma unidade visível do território, que possui 
identidade visual, caracterizada por fatores de ordem social, cultural 
e natural, contendo espaços e tempos distintos” (BRASIL, 1998, p. 28).

Quanto à relação entre a paisagem e o lugar, os PCN evidenciam 
que o sentimento de pertencer a um território juntamente com a sua 
identidade visual fazem desse espaço o seu lugar de vida, onde as 
pessoas estabelecem seus vínculos afetivos por meio da identidade 
que têm com esses espaços.

Dessa forma, no texto dos PCN percebe-se que há maior atenção 
as dimensões socioculturais na construção do território, buscando 
desenvolver nos alunos um sentimento de nacionalismo, de identidade 
e pertencimento ao um mesmo território sobre o controle do Estado. 
Todavia, pouco é enfatizado como ocorre essa apropriação do território 
e como se manifesta o poder emanado pelos agentes sociais. 

As dimensões política e econômica não podem ser relegadas à 
segundo plano.  A sociedade e sua organização espacial abarcam 
diferentes dimensões, é justamente essa multiplicidade de forças e 
poderes atuantes sobre um mesmo território que conferem a ele a com-
plexidade da coexistência em diferentes escalas de espaços e tempos.
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A abordagem do território no livro didático:  
O Mundo da Geografia

O critério de escolha para análise da coleção o Mundo da Geografia 
escrita por Igor Moreira decorre do fato de ser uma coleção nova de 
livros didáticos e estar aprovado pelo Programa Nacional do Livro 
Didático – PNLD. A coleção está muito bem elaborada, traz bastantes 
ilustrações e atividade diversificadas e textos complementares para 
explorar os conteúdos. No final de cada unidade traz algumas suges-
tões de livros e filmes que podem auxiliar no trabalho de sala de aula. 
Contudo a análise do trabalho ficará restrita ao conceito de território.

De modo geral, na coleção privilegiou-se o estudo do espaço geo-
gráfico e da paisagem em todos os volumes. Os conceitos de lugar, 
território e região são inserindo de acordo com às especificidades de 
cada ano. O conceito de lugar é bastante explorado no 6º ano, o de 
território no 7º ano e região e regionalização no 7º, 8º e 9º anos. 
Dessa forma, a coletânea O Mundo da Geografia está em conformidade 
com os pressupostos dos PCN para análise geográfica, uma vez tem 
a paisagem como o ponto de partida para a compreensão do espaço 
geográfico. 

Quanto ao trabalho do conceito de território há uma divergência 
entre o sugerido pelos PCN e o adotado pela coletânea. Nos PCN a re-
lação intrínseca entre território e poder não é tratada de forma clara, 
o que não acontece na referida coleção, pois nas orientações teórico-
-pedagógicas do manual do professor, o território é entendido como:

Porção do espaço delimitado pelas relações de poder 
entre determinados atores sociais (indivíduos, grupos 
de pessoas, empresas, Estados, etc.). Tais relações se 
estabelecem em escalas geográficas diferentes, que 
podem ser desde a dimensão de rua, bairro, cidade, 
até entre países. O poder de um ator social se dá até 
um limite físico-espacial, no qual se identifica o início 
do poder de outro agente (MOREIRA, 2012, p.7).

Isso é bom. É importante que fique bem clara a concepção que os 
territórios são delimitados a partir das relações de poder. Entretanto, 
há a primazia da vertente político-econômica nos conteúdos rela-
cionados ao conceito de território, pois os conteúdos são explorados 
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através da formação territorial e organização política e econômica 
dos Estados-nacionais. 

A vertente cultural e a dimensão simbólica do território foram 
negligenciadas nas abordagens proposta, pois pouco se tratou da apro-
priação, da identidade e do valor de uso desses espaços. Acredita-se 
que o trabalho com a dimensão simbólica do território é de extrema 
importância para estimular a cidadania, pois os alunos ao se percebe-
rem como agentes sociais capazes de promover mudanças nos espaços 
que ocupam podem buscar por uma sociedade mais justa.

Não se trata de desconsiderar as vertentes políticas e econômica, e 
sim de explorar o conceito em seu amplo aspecto para que os alunos 
percebam que o exercício do poder não é apenas para o Estado, e sim 
a diferentes agentes sociais em diferentes escalas de espaço e de tem-
pos; que ao mesmo tempo em que estão inseridos em determinados 
territórios, também estão excluídos de tantos outros.

Assim os alunos poderão perceber as desigualdades sociais e 
econômicas existentes na sociedade atual através do território e do 
exercício de poder, ao territorializar os espaços acabam por provocar a 
exclusão de uma parcela da sociedade que não se enquadram naquela 
territorialidade.

É fundamental que nessa fase escolar seja estimulada a cidadania 
e o senso crítico nos alunos, e as abordagens amplas a respeito do 
território podem contribuir para essa formação e sensibilização para 
a importância da participação da vida em sociedades.

Considerações finais

Compreende-se que as questões levantadas nesse estudo, a respeito 
dos PCN e do livro didático para o ensino fundamental configuram-se 
como desafios ao ensino e aprendizagem da geografia escolar. Que essa 
aprendizagem possa ser significativa, que o aluno se aproprie desses 
conhecimentos para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.

Para tal, espera-se que a vivência, a realidade e as necessidades dos 
alunos sejam consideradas na abordagem dos conteúdos escolhidos, de 
modo a levar aos alunos a perceberem que o conhecimento geográfico 
faz parte do seu cotidiano; e que a escola e a sala de aula são lugares 
de debates e de possibilidade para compreensão da sociedade.
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Docência no ensino superior –  
da construção da identidade 
docente às reflexões sobre  
o fazer político da profissão

Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa

A questão não é gerenciar o educador. 

É necessário acordá-lo. 

E, para acordá-lo, uma experiência de amor  
é necessária. 

Já sei a pergunta que me aguarda 

“– E qual é a receita para a experiência de amor,  
de paixão? 

Como se administram tais coisas? 

Que programas as constroem?” 

E aí eu tenho de ficar em silêncio,  
porque não tenho resposta alguma.

Rubem Alves

Tomando as discussões feitas no Curso Docência no Ensino Supe-
rior, optei por fazer uma narrativa que dialogue com as questões postas 
nas diversas falas dos conferencistas e palestrantes ao longo do curso, 
entendendo que todo o diálogo contribui na constituição da identidade 
docente, sob esta perspectiva o Prof. Dr. Delarim Martins tratou de uma 
“Construção da Identidade Docente”, suas reflexões tiveram como fio 
de Ariadne o pensamento de Rubem Alves na perspectiva de que “[...] 
aquele que começa oferece um tema, dá um ponto, e passa a agulha ao 
outro... E assim a coisa vai sendo feita, como tarefa de muitos. E isto 
sem que se esqueça do humor e do riso, sem os quais aparecem nós 
cegos que ninguém consegue desatar.” (ALVES, 1980, p. 03). 

A escolha pelo uso da primeira pessoa na construção narrativa des-
te texto, não deixa de considerar todas as relações que se entrelaçam 
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em minha escrita, entendendo que todo o texto escrito se constitui em 
reflexões mediadas pelo trabalho de pesquisa, que em um processo 
dialético permite novas escritas de si mesmo e do mundo, é o que 
proponho, uma escrita mediada por mim, docente, que me constituo 
docente por meio de minha prática e traduzo tal constituição por meio 
de narrativas que se dão mediadas pelo ato de escrever.

As possibilidades para pensar o fazer docente, atravessadas pelas 
reflexões feitas por Rubem Alves, permite o diálogo com uma peça 
de teatro que assisti recentemente no Sesc de Rondonópolis, intitu-
lada “Uma Professora Inesquecível”, releitura da obra de Ziraldo, 
“Menino Maluquinho”, tal releitura mesmo propondo novas práticas 
pedagógicas para o nível da Educação Básica, oferece possibilidades 
contínuas para que pensemos nossa prática, entendendo a necessidade 
de atribuir sentido à ação docente.  A professora em questão atuava 
como transgressora, dialogando com questões que faziam sentido aos 
alunos, na mesma proporção em que era admirada por eles, conseguia 
fazer desta admiração um caminho prazeroso para uma aprendizagem 
significativa, parece-me que este é o sentido da relação de ensino/
aprendizagem em qualquer nível de ensino tratado, também no ensino 
superior tal relação deve vir carregada de sentido, proporcionando 
diálogos acerca inclusive daquilo que o conhecimento desconhece, 
como proposto por Morin, “É impressionante que a educação que visa 
a transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que é o conhecimento 
humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao 
erro e à ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer” 
(MORIN, 2000, p. 14).

Ainda sobre as reflexões conduzidas pelo Professor Delarim Mar-
tins no Curso de Formação Docente, farei referência a uma anedota 
utilizada pelo mesmo para pensar a construção da identidade docente, 
o mesmo narrou as respostas dadas por um operário ao ser questio-
nado acerca de sua atividade, sendo que o mesmo respondeu “assento 
tijolos”, o segundo operário afirmou “construo uma parede” e o terceiro 
“construo uma catedral”, isso denota a distinção de percepções diante 
da ação profissional, tal questionamento também serve ao educador, 
sobre este Delarim Martins discutiu também três visões de mundo que 
permeiam a prática docente, ao questionar o primeiro professor sobre 
seu ofício ele respondeu “dou aulas”, o segundo “formo profissionais” 
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e o terceiro “formo cidadãos”, apenas um observador atento é capaz 
de ver a diferença, a identidade docente, diante das questões postas, 
resulta da escolha que cada profissional faz ao exercer seu metier.

Cabe ressaltar, entretanto, que as identidades não são, ou não 
devem ser rígidas e que o processo de transformação deve ser uma 
constante na prática docente, mesmo que muitas vezes qualquer mu-
dança se apresente como algo extremamente assustador,

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de so-
nhos intranquilos, encontrou-se em sua cama meta-
morfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado 
sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar 
um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, mar-
rom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do 
qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal 
se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente 
finas em comparação com o voluma do resto do cor-
po, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. 
(KAFKA, 2003, p. 13).

A metamorfose pela qual passou a personagem kafkaniana e que o 
conduziu a morte, possibilita a leitura de que ao diferente muitas vezes 
a morte é o caminho possível, entendo que em nosso campo profissional 
algo comparável à morte de Gregor Samsa são os inúmeros empecilhos 
que nos impedem de exercer a atividade docente com liberdade e 
criatividade como o que foi proposto pela peça teatral encenada por 
crianças e que discute profundamente os enquadramentos pelos quais 
passamos ao longo de nossas trajetórias profissionais, a personagem 
de Kafka nos permite pensar as transformações pelas quais cada 
profissional passa, as ações burocráticas sequestram a alma do ser e 
o tornam insetos, impossibilitando sua condição humana pautada na 
criatividade.

Um saber que se orienta por outros caminhos que não os de apri-
sionamento da alma humana é a proposta de Larrosa,

[...] Mas creio que para além ou para aquém de sabe-
res disciplinados, de método disciplináveis, de reco-
mendações úteis ou de respostas seguras; para além 
até mesmo de ideias apropriadas e apropriáveis, tal-
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vez seja hora de tentar trabalhar no campo pedagó-
gico pensando e escrevendo de uma forma que se 
pretende indisciplinada, insegura e imprópria. (LAR-
ROSA, 2013, p. 07).

A proposta de uma “Pedagogia Profana”, deve dar condições não 
para perverter a ordenação da universidade, mas entender que o 
diálogo deve mediar as relações e que a identidade docente é cons-
truída e que tal construção é um processo que sintetiza a iniciativa do 
sujeito e sua interação com o meio, nessa perspectiva, dialogando com 
a proposta pedagógica de Larrosa, o convite é para que sejamos mais 
que assentadores de tijolos,  por mais transgressora que tal proposta 
aparente ser e mesmo “[...] Distanciados de qualquer pretensão de 
objetividade, de universalidade ou de sistematicidade, e inclusive de 
qualquer pretensão de verdade, nem por isso renunciam a produzir 
efeitos de sentido.” (LARRROSA, 2013, p. 07).

Para pensar o fazer pedagógico o professor Delarim trabalhou com 
uma possibilidade dada pela psicologia, intitulada de “Janela Johari”, 
disponível em vários formatos numa diversidade de sites da internet, 
a representação a seguir permite dialogar com as questões que viemos 
discutindo ao longo deste texto,

Fonte: Disponível em: http://www.merkatus.com.br/11_artigos/MatrizJOHARiPessoal.jpg. 

Acessado em setembro de 2015.
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A imagem reproduz a proposta do que seria a “Janela Johari” e 
intenta trabalhar com a representação das dinâmicas das relações 
interpessoais e dos processos de aprendizagem em grupo, este modelo 
de representação foi proposto por Joseph Luft e Harry Inghan,

A Janela de Johari é um modelo de comunicação atra-
vés do qual alguém dá ou recebe informações sobre 
si mesmo e sobre os outros. A elaboração dessa ja-
nela ocorreu através dos estudos de dois psicólogos 
chamados: Joseph Luft e Harry Ingham. Em 1961, os 
psicólogos citados estudaram sobre a personalidade 
humana e, com o objetivo de ajudar-nos a compreen-
der melhor nossa percepção sobre nós mesmos e em 
relação aos outros [...]. (PERNAMBUCO, s/d, p. 07).

A representação permite entender que na relação entre “Eu” e os 
“Outros”, existem comportamentos que dizem respeito ao universo 
humano que podem ser desconhecidos dos outros e de mim mesmo 
(eu oculto),  na relação entre pares há questões que dizem respeito ao 
meu comportamento que podem ser conhecidas dos outros e das quais 
eu mesmo não saiba (eu desconhecido), para além do que somente eu 
sei do meu comportamento (eu cego). Diante de tal esquematização 
apenas um quarto daquilo que me constitui e que forma o “eu aberto” 
é conhecido por mim e pelos outros, confrontados com tamanha com-
plexidade que envolve o comportamento humano, a proposta aqui é 
de um diálogo bastante superficial com os estudos comportamentais 
propostos pela psicologia, o pressuposto é o de que diante de tamanho 
conhecimento acerca do “eu”, a identidade docente está em construção, 
especialmente se no exercício da atividade docente nosso horizonte 
de expectativas, for muito maior que o de meros “assentadores de 
tijolos”, parafraseando as ideias propostas por Delarim para pensar 
tal identidade. 

O conceito de “Horizonte de Expectativas” resulta da discussão 
temporal feita por Koselleck em que o passado seria o campo de expe-
riências e o futuro se caracterizaria como horizonte de expectativas, o 
presente seria constituído da relação entre passado e futuro, entendo 
que as perspectivas de atuação docente também dialogam com esta 
lógica temporal, neste sentido pensar o futuro também é marca da 
construção de uma identidade docente.
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A proposição de um “horizonte de expectativas” para fazer refe-
rência a construção da identidade docente, remete a um texto bastante 
profícuo para pensar nossa prática frente a mudanças propostas pela 
contemporaneidade, o livro “Adeus professor, adeus professora?” tem 
um título  bastante provocativo, sugere o fim da profissão, entretanto 
ao longo da narrativa, Libâneo dialoga com as exigências postas pelo 
mundo contemporâneo e defende que para além do universo da tec-
nologia, vários são os espaços de formação humana e dentre eles os 
ambientes escolares, 

A prática educativa não se reduz à escola e ao ensi-
no. A intervenção educativa ocorre em muitos luga-
res, mediante variadas formas, por meio de diversas 
agencias. Há portanto, agentes educativos convencio-
nais – família, escola, comunidade –, como há insti-
tuições sociais, culturais, civis, recreativas, meio de 
comunicação etc. A escola, portanto, não detém o mo-
nopólio do saber. (LIBÂNEO, 2011, p. 57).

Discutir construção de identidade docente perpassa a discussão 
em torno da formação docente, bastante árido e discutido de forma 
quase poética por Rubem Alves,

Foi o tema que me deram, “a formação do educador”, 
que me fez passar de tropeiros a caixeiros. Todas, pro-
fissões extintas ou em extinção. Educadores, onde es-
tarão? Em que covas terão se escondido? Professo-
res, há aos milhares. Mas professor é profissão, não é 
algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao 
contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação 
nasce de um grande amor, de uma grande esperança. 
Profissões e vocações são como plantas. Vicejam e flo-
rescem em nichos ecológicos, naquele conjunto pre-
cário de situações que as tornam possíveis e – quem 
sabe? – necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai 
se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra 
para o fundo da terra, até sumir. (ALVES, 1980, p.11).

Diante de uma possibilidade de extinção da profissão educador, 
Rubem Alves aponta o caminho que impede tal fim, é uma profissão 
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necessária, pois forma pessoas  possibilita a visibilidade da construção 
e desconstrução realizada pelos seres humanos ao longo do tempo, 
mediada pelo diálogo e pela prática de crescimento intelectual e de 
alteração da condição humana, apresenta-se como uma atividade 
mutante, transformadora e auto transformada, portanto em constante 
diálogo com inovações que, num primeiro momento poderiam querer 
leva-la à extinção.

As inquietações apontadas fazem coro às questões levantadas no 
curso de formação docente, especialmente na fala intitula “Inovação 
no Ensino Superior”, proferida pelos professores João Carlos e Antô-
nio Carlos Trita, para além das questões técnicas, pensadas por pro-
fissionais que trabalham com Tecnologia da Informação, vejo como 
essenciais as questões postas por Selma Garrido Pimenta,

[...] tenho investido na formação de professores, en-
tendendo que, na sociedade contemporânea, cada vez 
se torna  mais necessário o seu trabalho, enquanto me-
diação nos processos constitutivos  da cidadania dos 
alunos, para o que concorrem a superação do fracasso  
e das desigualdades escolares.  (PIMENTA, 1997, P. 05).

A partir deste ponto tratares das questões políticas que entendo 
serem primordiais para pensar a formação de professores, o que nos 
conduz a reflexão sobre a dinâmica social e a sua relação direta com 
o processo de formação e atuação profissional do professor, pois esta 
dinâmica, composta pelas questões sociais, políticas, econômicas, 
culturais, pelos conflitos e contradições, pelas rupturas, pelas lutas 
de classes, etc. estão diretamente ligadas ao processo de formação do 
alunado que as escolas recebem e que os professores se relacionam na 
sua prática pedagógica diária, falo de um lugar social já denunciado, na 
condição de professora de ensino superior trabalhando com licenciatu-
ra e preocupada com a relação entre as ações docentes que acontecem 
no ensino superior e que, em grande medida ressoam na educação  
básica, para onde vai a maior parte dos profissionais que formamos.

Nesse processo algumas questões devem orientar a prática docente,

235 



O professor (...) pode ensinar o aluno a adquirir as 
ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o 
saber-fazer-bem, lançar os germes do saber (...). Ele é 
o responsável por ensinar o aluno a captar e a valori-
zar a diversidade dos pontos de vista. (SCHIMIDT, In: 
BITTENCOURT, 2002, p. 57).

As questões referentes ao fazer pedagógico foram discutidas no 
curso de formação docente na palestra  “Didática e Metodologias no 
Ensino Superior” ministrada pela professora Rosemery Petter, que 
possibilitou reflexões sobre o fazer docente, que a meu ver tem pro-
funda relação com questões já postas quando pensamos nas propostas 
de Rubem Alves sobre quem é o educador, recordei-me de um histo-
riador que diz muito do ofício do historiador, Marc Bloch, que talvez 
também tenha muito a dizer acerca de como nossas metodologias são 
construídas,

Decerto, mesmo que a história fosse julgada incapaz 
de outros serviços, restaria dizer, a seu favor, que ela 
entretém. Ou, para ser mais exato – pois cada um bus-
ca seus passatempos onde mais lhe agrada – assim pa-
rece, incontestavelmente, para um grande número de 
homens. Pessoalmente, do mais remoto que me lem-
bre, ela sempre me pareceu divertida. Como todos os 
historiadores, eu penso. Sem o quê, por quais razões 
teriam escolhido esse ofício? Aos olhos de qualquer 
um que não seja um tolo completo, com quatro letras, 
todas as ciências são interessantes. Mas todo cientis-
ta só encontra uma única cuja prática o diverte. Des-
cobri-la para a ela se dedicar é propriamente o que se 
chama vocação. (BLOCH, 2001).

Esta parece ser uma questão central, em torno da qual todas as 
outras circulam, a de que o ofício deve ser algo que dê prazer, a mim 
parece que para além das questões lúdicas acessíveis pelo conhecimen-
to, o fazer docente, em última instância é um ato político, que permite 
alterar condições humanas, ensinar é uma relação dialética que permi-
te o aprendizado daquele que ensina, considerando as possibilidades 
dadas pelo conhecimento como um mecanismo de modificação da 
condição humana é possível dialogar com a ideia de que,
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[...] um dos principais papéis do intelectual na esfe-
ra pública de hoje é funcionar como uma espécie de 
memória coletiva: lembrar o que foi esquecido ou ig-
norado, fazer conexões, contextualizar e generalizar 
a partir do que aparece como ‘verdade’ definitiva nos 
jornais ou na televisão, o fragmento, a história isola-
da, e ligá-los aos processos mais amplos que podem 
ter produzido a situação de que estamos falando, seja 
a situação dos pobres, a política externa americana 
etc. (SAID,1998).

Neste sentido para além de todas as alterações produzidas no 
mundo pelo advento de novas tecnologias, o papel do professor é im-
prescindível no processo de leitura e interpretação do mundo. Entre-
tanto há uma exigência de que os conceitos, as questões trabalhadas 
pelo professor se traduza em conhecimento significativo para o aluno, 
os processos de avaliação devem dar visibilidade ao conhecimento 
apreendido durante o processo de ensino/aprendizagem, mediados por 
tal ideia passamos para outra questão que deve ser profundamente 
discutida no processo de ensino/aprendizagem, a avaliação, tratada 
durante o curso de formação docente pela professora Maria Urba-
na da Silva em fala intitulada “Avaliação no Ensino Superior”, para 
este diálogo trazemos uma discussão sobre os modelos de avaliação 
proposta pelas professoras Meneghel e Kreisch (2009), ao discutir a 
historicidade dos processos de avaliação, as autoras conseguem dis-
tinguir três modelos,

classificatória: ocupada de ‘atribuir nota’ ao estudan-
te com referência na reprodução do conteúdo ditado 
pelo professor;

diagnóstica: identifica dificuldades e avanços do  pro-
cesso de aquisição de conhecimento, podendo ser uti-
lizada para classificar o estudante ou  subsidiar a con-
tinuidade da aprendizagem;

emancipatória: promove a reconstrução do saber. 
(MENEGUEL e KREISCH, 2009, p. 9819).

O modelo de avaliação classificatória, mesmo remetendo a um mo-
delo conservador, ainda permeia as atividades avaliativas nos diversos 
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níveis de ensino, as autoras recorrem a bibliografia que se ocupa da 
historicidade dos processos avaliativos para pensar a adoção de um 
sistema de avaliação emancipatório, que seria a proposta pautada na 
ideia de construção do conhecimento e do saber em todos os momentos 
da atividade docente, “Nesta perspectiva, a avaliação tem por objetivo 
possibilitar a construção ou o aperfeiçoamento do saber, ou seja: ‘tem 
o objetivo legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a 
construção de saberes e competências pelos alunos’.”(HADJI, 2001, p. 
15. apud MENEGUEL e KREISCH, 2009, p. 9824).

Todas as demandas postas ao docente no curso de formação nos 
levam a concluir que o processo de ensino/aprendizagem é extrema-
mente complexo e exige do educador uma postura de interpretação e 
interlocução sobre as questões do mundo que se traduzem em conhe-
cimento, finalizamos este texto com um sentimento de inconclusão 
de que a produção e reprodução de conhecimento está em constante 
construção e desconstrução e a atuação do professor deve dialogar 
com dúvidas e incertezas, talvez um caminho interessante tenha sido 
pensado por Morin,

[...] para a educação do futuro, é necessário promover 
grande remembramento dos conhecimentos oriun-
dos das ciências naturais, a fim de situar a condição 
humana no mundo; dos conhecimentos derivados das 
ciências humanas, para colocar em evidência a mul-
tidimensionalidade e a complexidade humanas, bem 
como para integrar (na educação do futuro) a contri-
buição inestimável das humanidades, não somente a 
filosofia e a história, mas também a literatura, a poe-
sia, as artes... (MORIN, 2000, p. 44).

Conscientes da existência de saberes pertinentes e cegueiras do 
conhecimento, questões postas pelo universo e ainda não acessadas 
pelos seres humanos, estejamos abertos a discutir todas as proble-
máticas que envolvem o processo educacional, cônscios de que criar 
barreira entre os saberes não é a melhor das soluções e que o diálogo 
interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar tem maiores 
chances de dar conta das questões postas pela contemporaneidade e 
com as quais nos deparamos cotidianamente em nosso ofício.

238 



Referências

ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: 
Cortez Editora, 1980.

BLOCH, Marc.  Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Tradução 
de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

KAFKA, Franz.  A Metamorfose. Tradução e posfácio de Modesto Ca-
rone. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos 
tempos históricos. Tradução de Wilma Patrícia Maas & Carlos Almeida 
Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.

LARROSA,  Jorge. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. 
Tradução de Alfredo Veiga Neto. 5. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2013.

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, Adeus professora? Novas tecno-
logias educacionais e profissão docente.  4.ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MENEGUEL, Stela Maria & KREISCH, Cristiane. Concepção de Avaliação 
e Práticas Avaliativas na Escola: entre possibilidades e dificuldades. IX 
Congresso Nacional de Educação – EDUCERE/ III Encontro Sul Brasileiro 
de Psicopedagogia. PUCPR, 2009.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tra-
dução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 2.ed. São 
Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000.

PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida (Coord.). Curso Técnica 
em Operações Comerciais. Rio Grande do Norte: equipe. S/D.

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de Professores – Saberes da Do-
cência e Identidade do Professor. Revista Nuances. Vol. III, Set. 1997.

SANTOS, Joelson (Roteiro e Direção). Uma Professora Inesquecível. 
Rondonópolis, Brasil: Sesc, 2015.

SCHIMIDT, Maria Auxiliadora. A formação do Professor de História e 
o Cotidiano da Sala de Aula. In: BITTENCOURT, Circe (Org.). O Saber 
Histórico na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2002.

239 



RATTON, Helvécio (direção); GESSY, Maria; ARAÚJO, Alcione; RATTON, 
Helvécio; ZIRALDO (Roteiro). O Menino Maluquinho. Brasil, 1995.

Webgrafia

http://www.merkatus.com.br/11_artigos/MatrizJOHARiPessoal.jpg. 
Acessado em setembro de 2015.

http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/. Acessado em outubro 
de 2015.

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1299251158_AR-
QUIVO_RESIGNIFICANDOAAVALIACAONOENSINODEHISTORIA-
SEMRESUMO.pdf. Acessado em outubro de 2015.

240 



Cursos de licenciatura: contribuições 
da didática na formação docente

Marilene Marzari 
Eduardo Ribeiro Mueller

Este artigo visa refletir sobre a necessidade de buscar alternativas 
para os cursos de licenciatura, principalmente envolvendo a disciplina 
de didática. Para isso, partimos do nosso olhar e experiência, enquanto 
docente, em diferentes etapas da educação básica e, posteriormente, do 
ensino superior. O início da atuação como docente na rede estadual de 
Mato Grosso nos deparamos com profissionais que careciam de uma 
série de conhecimentos básicos a respeito das questões didático-peda-
gógicas. À época, dizíamos que as instituições de ensino superior eram 
as responsáveis pela formação dos acadêmicos e que estes deveriam 
sair dos cursos de licenciatura preparados para exercer a docência 
nas diferentes etapas da educação básica. As carências, tanto teóricas 
quanto práticas, eram tão evidenciadas que chegamos a afirmar que o 
problema estava centralizado na formação inicial. A convicção disso 
era tão forte que não percebíamos as nossas próprias fragilidades, mais 
especificamente, enquanto formadores de um Centro de Formação e 
Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, respon-
sável por desencadear a formação continuada nas escolas.

Essa forma de pensar começou a ser modificada quando ingressa-
mos no ensino superior privado para exercer a função de docente nos 
cursos de licenciatura. Essa experiência fez reavivar a nossa memó-
ria e perceber que as críticas que fazíamos às instituições de ensino 
superior, por deixarem de ‘formar’ satisfatoriamente os professores, 
também se aplicavam a nós, pois as falhas que pontuávamos se apre-
sentavam na nossa atuação docente ao reproduzirmos as práticas de 
ensino recebidas durante a vida escolar e, consequentemente, refor-
çada durante os cursos de graduação.

Essa tomada de consciência fez com que buscássemos investir nos 
estudos referentes às teorias pedagógicas e os processos formativos, 
mais especificamente nos relacionados com a didática, para vislumbrar 
novas perspectivas, ou seja, conhecer e vivenciar outras possibilidades 
para desempenharmos a prática docente.
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Depois de aprofundarmos as leituras a respeito das diferentes 
constituições da didática ao longo da história da educação brasileira, 
da aproximação da abordagem histórico-cultural de Vygotsky e da teo-
ria do ensino desenvolvimental de Davídov foi possível compreender 
melhor a relação entre conhecimento, ensino e aprendizagem. A abor-
dagem histórico-cultural enfatiza a íntima relação entre aprendizagem 
e desenvolvimento e o ensino desenvolvimental postula um modo de 
organização do ensino que promove o desenvolvimento cognitivo do 
aluno, por meio da apropriação dos conteúdos/conceitos.

Diante da necessidade de buscar alternativas para recriar a for-
mação inicial dos acadêmicos dos cursos de licenciatura de modo a 
contribuir para uma aprendizagem mais significativa é que nos dedi-
camos ao estudo da didática para buscar outras perspectivas para o 
processo de ensino e aprendizagem.

Para adentrar nas discussões que envolvem a didática, entendemos 
ser necessário trazer alguns dos aspectos mais significativos da abor-
dagem histório-cultural e do ensino desenvolvimental que se referem 
ao processo de ensino e aprendizagem.

Abordagem histórico-cultural e  
o ensino desenvolvimental

A necessidade de recriar o papel da didática nos cursos de licen-
ciatura nos fez buscar na abordagem histórico-cultural de Vygotsky 
e na teoria desenvolvimental de Davídov os fundamentos teóricos 
necessários para subsidiar a nossa prática pedagógica.

Vygotsky se fundamentou no pensamento marxista para compreen-
der a transformação, tanto da natureza quanto do homem que cria, 
por meio da atividade trabalho, instrumentos necessários à satisfação 
de suas necessidades materiais e espirituais e que geram novas neces-
sidades e, consequentemente, a produção de novos instrumentos que 
são utilizados como mediadores entre sujeito e objeto.

A necessidade humana fez surgir a linguagem que se constitui em 
um dos instrumentos essenciais na organização e desenvolvimento dos 
processos de pensamento, por ser um dos principais mediadores cultu-
rais que comporta os conceitos universais e a fonte do conhecimento 
humano. Assim, para Vygotsky (1991), os processos de funcionamento 
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mental do homem são fornecidos pela cultura, por meio da mediação 
simbólica e das significações. É pelo processo de mediação que o outro 
interioriza o significado do patrimônio da humanidade e de seu gru-
po social. Esse meio sociocultural é importante para desafiar, exigir 
e estimular o desenvolvimento das funções superiores necessárias à 
apropriação de conceitos que não só depende do esforço individual, 
mas também da interação com o contexto histórico-cultural em que o 
sujeito está inserido. Nesse sentido, Vygotsky (1991) define as zonas de 
desenvolvimento como as funções que ainda vão amadurecer, mas que 
já estão nesse processo, ou seja, que estão presentemente em estado 
embrionário e em desenvolvimento.

O desenvolvimento de ZDPs é fundamental para a apropriação 
dos conceitos científicos que, para Vygotsky (2001), têm suas raízes na 
atividade educacional especializada e sistematizada e que exige uma 
operação mental por parte do sujeito.

O autor enfatiza ainda que o desenvolvimento dos conceitos cien-
tíficos constitui uma forma única de cooperação sistemática entre o 
aluno e o professor. É nessa cooperação que se dá o desenvolvimento 
de procedimentos cognitivos que permitem realizar sínteses e fazer 
generalizações mais complexas. Desse modo, o aluno deve ser capaz 
de fazer, com a mediação didática do professor, algo que ainda não 
havia feito de forma independente. Em relação ao contexto educacio-
nal, D’Ávila (2001) destaca o conceito de mediação cognitiva que se dá 
entre sujeito e objeto de conhecimento e a mediação didática, capaz 
de tornar desejável e assimilável o objeto de conhecimento, por parte 
do aluno. Ou seja, o professor medeia a mediação cognitiva. Para isso, 
necessário se faz não só saber como se ensina, mas também como se 
aprende, para que possa organizar a viabilização do ensinar.

Diante do exposto, podemos dizer que a teoria histórico-cultural 
constitui-se em uma perspectiva teórica que fortalece a compreensão 
da prática humana, em geral, e da prática educacional, em particular. 
Nessa perspectiva, a teoria da atividade de aprendizagem também 
traz contribuições significativas para se planejar um ensino que seja 
desenvolvimental, ou melhor, que os conteúdos/conceitos sejam ensi-
nados de maneira tal que os alunos se apropriem dos conhecimentos 
teóricos, desenvolvam o pensamento cognitivo e a consciência.
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Davídov parte da estrutura da atividade psicológica, descrita por 
Leontiev, formada pela necessidade, motivo (objeto), objetivo, condi-
ções e tarefas de aprendizagem. A essa estrutura Davídov acrescenta o 
desejo, como base sobre a qual as emoções funcionam e desencadeiam 
toda a atividade de aprendizagem. Para o referido autor os conteúdos 
e métodos ensinados na escola têm ajudado os alunos a desenvolverem 
somente o pensamento empírico, o que impede uma maior compreen-
são das transformações, dos movimentos e das contradições próprias 
da constituição dos conceitos científicos necessários à formação do 
pensamento teórico. Como destaca Sforni (2004), a aquisição dos 
conceitos científicos é potencialmente promotora do desenvolvimento 
cognitivo. Como na educação escolar comumente se ensina de forma 
empírica, é comum prevalecer o discurso de carência individual.

Mudar essa forma de pensar e agir requer um caminho filosófico, 
psicológico, pedagógico e didático que resulte na formação da genera-
lização conceitual promovida pelo processo de ensino. Nesse sentido, 
a relevância da teoria do ensino desenvolvimental está, entre outros 
aspectos, em defender que a base da educação escolar está no seu 
conteúdo e é dele que se originam os métodos para planejar o ensino 
necessário à internalização, apropriação e reprodução dos conheci-
mentos por parte dos alunos.

As instituições de educação escolar, para Davídov (1988), devem 
ensinar os alunos a pensar teoricamente a respeito de um objeto de 
estudo e, com isso, formar um conceito teórico e utilizá-lo em situa-
ções concretas de vida prática. Essa tarefa depende fortemente da 
estrutura da atividade de aprendizagem e da realização de todos os 
componentes mobilizados da prática educativa que são constituídas 
de ações, operações e tarefas.

É nesse sentido que a teoria do ensino desenvolvimental pode 
contribuir para melhorar a formação dos futuros professores, pois, 
como já assinalou Libâneo43 “o que se espera da aprendizagem dos 
alunos também deveria ser esperado de um programa de formação 
dos próprios professores”. (LIBÂNEO, 2004, p. 115). Portanto, um 
dos pressupostos que orienta a presente reflexão é o de que o futuro 
professor em formação inicial deve aprender práticas de ensino que 

43 Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Patos de Minas, 2004, p. 115.
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impulsione o desenvolvimento cognitivo dos alunos, sendo relevante 
que ele, enquanto acadêmico, vivencie práticas de ensino com essa 
mesma orientação.

Reflexões sobre o ensino de didática  
nos cursos de licenciatura

A experiência tem sido desenvolvida a partir do nosso ingresso no 
ensino superior, inicialmente em uma instituição particular e, mais 
recentemente, como docente da Universidade Federal de Mato Grosso, 
no Campus Universitário do Araguaia.

No contexto das duas instituições são muitas as queixas, por parte 
dos professores, de que os alunos chegam ao ensino superior sem 
base, que sabem pouco, que são passivos, que as produções textuais 
apresentam-se com pouca consistência teórica e com predomínio de 
ideias pontuais, fragmentadas e descontextualizadas, que dificilmente 
desenvolvem a capacidade de raciocinar teoricamente, que deixam 
de se utilizar dos conteúdos ensinados para o aprendizado de outros, 
que dificilmente se motivam para apreender os conteúdos, entre ou-
tros. No entanto, a maioria dos professores deixa de perceber que sua 
forma de ensinar tem contribuído para reforçar às próprias queixas 
ao transmitirem conteúdos de forma fragmentada, superficial e des-
contextualizada ou como se refere Davídov, de forma empírica. No 
discurso, a maioria dos professores valoriza a formação crítica dos 
alunos, mas, na prática pedagógica, predomina um ensino bastante 
tradicional, ou seja, com ênfase na transmissão e definição dos con-
teúdos considerados verdade absoluta.

Para buscar mudanças nessa prática temos buscado fundamenta-
dos nos pressupostos da didática crítica, a fim de planejar e desenvol-
ver um ensino que contribua para o desenvolvimento do pensamento 
teórico dos alunos. Entendemos que, nessa perspectiva, a teoria do 
ensino desenvolvimental traz os elementos necessários, uma vez que 
tem como objetivo intervir nas ações cognitivas dos alunos, por meio 
da atividade de aprendizagem organizada em uma sequência de ações, 
operações e tarefas que fazem parte da organização do ensino.

Essa concepção teórica tem norteado a elaboração e as discussões 
a respeito da organização do ensino - do geral ao particular; do abs-
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trato ao concreto; do coletivo ao individual. Além disso, presamos pela 
interação, mediação cognitiva e didática, desenvolvimento das zonas 
de desenvolvimento - ZDPs e da apropriação dos conteúdos para o 
desenvolvimento do pensamento teórico, em detrimento do empírico.

Para isso selecionamos os conceitos básicos para a formação do 
pensamento teórico em didática como: concepção de conhecimento e 
de aprendizagem; didática nas pedagogias tradicional, nova e crítica. 
Cada um deles foi ensinado, buscando seguir os princípios da orga-
nização didático-pedagógica proposta por Davídov, que consistia em 
seis ações, com diferentes operações e tarefas a serem desenvolvidas 
em cada uma das ações.

Inicialmente, podemos dizer que mudar a prática de ensino e 
aprendizagem esbarra na concepção internalizada ao longo do proces-
so de educação escolar, vivenciado por nós professores e também pelos 
alunos, no qual predomina um ensino fundamentado em outras bases 
orientadoras, notadamente a tradicional, instrumental e tecnicista.

Ao iniciar o desenvolvimento da primeira ação percebemos que um 
dos obstáculos a ser superado referia-se ao estudo coletivo (interpsicológi-
co) para o individual (intrapsicológico) embora a prática de estar em grupo 
se constituía numa realidade em diferentes disciplinas. Os acadêmicos 
se reuniam em grupos – ora organizados por eles, ora pelo docente, mas 
cada um, individualmente, lia o seu texto e dificilmente discutia, questio-
nava e expressava sua compreensão em relação ao conteúdo estudado, 
com os outros componentes do próprio grupo e com dos demais grupos.

Intervir nessa prática exigia muita paciência, persistência e in-
tensa mediação didática, principalmente durante o desencadear das 
primeiras operações, a fim de que os alunos fossem percebendo que 
era possível aprender com o mais velho e/ou mais experiente, como 
se refere Vygotsky, e passem a valorizar mais as discussões em grupo 
e aproveitar melhor o tempo para ler, discutir, refletir, produzir de-
senhos e textos coletivos e individuais, estabelecer relações, ensinar 
e aprender com os colegas. Depois de muita insistência, persistência 
e intervenções, os alunos começaram a atribuir um novo significado 
às tarefas em grupo e ao seu processo de aprendizagem.

Além dessa, outra questão que se apresenta com muita intensidade 
nos cursos de licenciatura refere-se ao fato de que existe uma prática 
de ensino transmissivo, aprovado e positivamente avaliado pelos alu-
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nos. Essa forma de proceder privilegia, por um lado, os alunos que têm 
facilidade em memorizar mecanicamente definições e reproduzi-las, 
de forma simplificada, visando, principalmente, a nota nas avaliações 
pontuais; por outro, reforça a perpetuação do ensino transmissivo, 
pouco sendo feito para que os futuros professores desenvolvam outras 
expectativas de aprendizagem e outros motivos para sua formação, 
sobretudo em relação à importância da didática para a organização dos 
conteúdos escolares. Assim, acumulam, na condição de acadêmicos, 
experiências de ensino fundamentalmente transmissivas, as quais in-
fluenciam, de forma relevante, no seu modo de ser professor, uma vez 
que está se constituindo como profissional da educação por docentes 
que possuem uma formação acadêmica que conferiu essa atribuição.

Mudar uma prática consolidada ao longo dos séculos requer rup-
turas, principalmente em se tratando da didática e das teorias que 
fundamentam essas mudanças. Um dos principais desafios de orga-
nizar o ensino a partir dos princípios da teoria desenvolvimental é 
identificar a célula/nuclear da disciplina e/ou do conteúdo em estudo. 
De posse do nuclear é preciso que o professor organize o ensino – ações, 
operações e tarefas - de tal forma que os alunos consigam, na medida 
em que se apropriam do nuclear do conceito, formar o pensamento 
teórico e realizar generalizações também teóricas. Caso contrário, 
continuam apresentando fragilidades em relacionar o que aprenderam 
na academia e/ou na escola com as situações concretas da vida. Nessa 
perspectiva, para Davídov (1988) todo o ensino deve ser organizado a 
partir dos conceitos das disciplinas de tal modo que o aluno percorra, 
de forma condensada e abreviada, o processo histórico da origem e 
desenvolvimento daquele conceito. 

É essa dinâmica que permite ao aluno revelar para si o nuclear, ou 
como afirma o autor, a “célula” do objeto de conhecimento. É isso que 
proporciona ao aluno a aquisição dos métodos e estratégias cognitivas 
próprias de cada ciência. A esse respeito, Libâneo oferece uma inter-
pretação elucidativa: “o pensamento teórico do aluno se forma pelo 
domínio dos procedimentos lógicos do pensamento, que, pelo seu 
caráter generalizador, permite sua aplicação em vários ambientes da 
aprendizagem”. (LIBÂNEO, 2004, p. 16)

Nesse processo, entendemos que a mediação didática acaba exer-
cendo papel fundamental para auxiliar o aluno na identificação da 
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célula, a fim de que perceba que ela se manifesta em outras situações 
particulares. Quando o aluno estabelece essa relação consegue fazer 
generalizações teóricas dos conteúdos em estudo. Portanto, a aquisição 
dos conceitos teóricos deve constituir o objetivo principal da formação 
dos alunos e, nesse sentido, não é qualquer ensino que se deve propor. 
Se se ensina por meio de métodos que privilegiam o formalismo e o 
dogmatismo, a probabilidade é ficar somente no desenvolvimento de 
um pensamento que reflete esse modelo.

Essa forma de agir e/ou lidar com o conhecimento tem sido um forte 
indicativo da razão pela qual os alunos chegam ao ensino superior e 
dele saem, sem desenvolver habilidades de pensamento que deveriam 
ter sido trabalhadas, segundo Davídov (1988), ainda nos primeiros 
anos de escolaridade obrigatória. Como a escolarização básica não 
tem conseguido desempenhar tal função, os alunos chegam ao ensino 
superior com carências concretas que acabam dificultando o êxito 
esperado nesse nível de ensino.

Tal fato não deve ser impeditivo, para que no curso de graduação 
seja organizado um ensino que permita o desenvolvimento da capa-
cidade de pensar, de raciocinar, de estabelecer relações, enfim, de 
desenvolver as funções superiores, como afirma Vygotsky. Isso faz com 
que os alunos passem a ter outra compreensão a respeito do que seja 
aprender, como se percebe na fala de um deles. “Se você perguntar 
ela vai devolver a pergunta para que você pense”. (Acadêmico L, aula 
de didática, 2013)

Existe uma prática de perguntas e respostas que pode ser mudado, 
na medida em que o ensino permite um tipo de pensamento que, se-
gundo Davídov (1988), se desenvolve quando o sujeito deixa de operar 
com representações e passa a operar com conceitos.

Dizer que todos os alunos conseguem desenvolver, no mesmo es-
paço de tempo, a capacidade de pensar teoricamente é, de certa forma, 
desconsiderar a heterogeneidade do coletivo e a complexidade que é o 
processo real e concreto de ensino e aprendizagem. Todavia, é possível 
dizer que todos os alunos desenvolvem ZDPs, durante a realização 
das aulas se as práticas de ensino são organizadas com esse objetivo.

No decorrer do ano, algumas mudanças significativas no proces-
so de aprendizagem dos alunos foram sendo percebidas, dentre elas 
destacamos: - a leitura e discussão da totalidade do material, em vez 
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de fragmentos de textos; - a prática de questionamentos no grupo e 
entre grupos, como elemento fundamental para a compreensão de 
que também se aprende quando os colegas questionam e expressam 
sua compreensão a respeito do que se estuda; - a aceitação de tarefas 
com situações problematizadoras que exigem reflexão, discussão e 
diferentes posicionamentos, os quais requerem a participação mais 
ativa na apropriação de cada conceito; - as produções orais e escritas 
passaram a ser mais elaboradas e refletidas; alunos tímidos passam a 
ler e a apresentar diferentes produções, entre outros.

Essas mudanças permitem que alguns alunos autorizem aprender 
com os colegas que se encontram com ZDP mais ampliada, além de se 
envolverem mais com o seu processo de aprendizagem, na medida em 
que superam o sentimento de inferioridade e/ou de incapacidade para 
aprender. Tal percepção é significativa e nos fez refletir a respeito da 
maneira como o ensino tem sido organizado, de modo pedagogica-
mente vazio, levando os alunos, futuros professores, a memorizar e 
reproduzir mecanicamente ‘jargões’, sem que isso cause impacto em 
seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Por fim, os alunos compreendem que é possível se apropriar e re-
produzir os conhecimentos, de forma significativa, tanto para serem 
utilizados na vida pessoal quanto profissional. Isso faz surgir neles a 
necessidade e o desejo de apreender, de buscar outras leituras sobre 
o que está sendo estudado, em vez de apenas memorizar e/ou estudar 
para se saírem bem nas provas.

Os estudos de Davídov (1988) são enfáticos ao dizerem que os 
conteúdos escolares devem proporcionar aos alunos ações mentais 
necessárias à formação do pensamento teórico. Isso tem relação 
com a seleção do conteúdo que, por sua vez, deve ter por critério a 
formação de conceitos teóricos, por parte dos alunos. Disso deriva a 
importância de a organização do ensino seguir um curso que vai do 
aspecto mais geral ao mais particular do conceito, da tarefa coletiva 
para a individual e do pensamento abstrato para o concreto pensado.

A experiência vivenciada em sala de aula vem confirmando, a 
nosso ver, que adotar a abordagem histórico-cultural e o ensino de-
senvolvimental requer uma formação acadêmica que boa parte dos 
docentes ainda carece. Além disso, questões institucionais particulares 
aos contextos de ensino, tais como condições de trabalho, formação 
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das turmas, projeto pedagógico, entre outros, também interferem no 
processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos. Além 
disso, o ensino desenvolvimental, particularmente, requer uma dis-
ponibilidade de tempo bem maior para o planejamento das aulas, 
acompanhamento, registros, análises do desempenho dos alunos, 
elaboração e reelaboração de materiais, em função dos diferentes 
níveis de desenvolvimento dos alunos, criação de estratégias para 
promover a aproximação entre os motivos dos alunos e o objeto da 
sua aprendizagem, entre outros desafios.

Sem dúvida, essa concepção de ensino requer, por parte do docen-
te, o domínio dos conceitos básicos da teoria histórico-cultural, além 
da capacidade de, na especificidade do objeto ensinado, realizar uma 
boa análise do conteúdo, fazendo desdobrar-se dela a estruturação 
do ensino e a criação das operações e tarefas para os alunos. Requer 
ainda critérios coerentes com o referencial teórico, ao realizar a sele-
ção e organização de material didático e do referencial bibliográfico.

Os discursos da maioria dos professores são favoráveis a um tipo 
de ensino que ajude a desenvolver nos alunos a capacidade de discutir, 
argumentar, analisar, posicionar-se diante de situações problemáticas 
e contraditórias com autonomia, responsabilidade e compromisso. 
No entanto, entre os docentes, persiste um discurso de que os alunos 
desaprovam e/ou resistem às mudanças nas práticas de ensino, ou 
seja, que querem aula expositiva, mas a resposta positiva dos alunos 
em relação a outras perspectivas de organizar o ensino corresponde 
ao que assinalou Sforni, ao dizer que

a necessidade de mobilizar o pensamento para a 
aprendizagem reafirma que na organização do ensi-
no o professor não trata apenas da organização lógica 
do conteúdo, mas também do modo de fazer corres-
ponder o objeto do ensino com os motivos, desejos se 
necessidades do aluno. Sua função maior é a de trans-
formar a atividade de ensino em atividade de apren-
dizagem para o aluno. (SFORNI, 2004, p. 111). 

Fica evidenciado que toda e qualquer mudança requer tomada 
de decisão individual e coletiva para recriar os objetivos nos projetos 
pedagógicos e, consequentemente, repensar o currículo, os procedi-
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mentos metodológicos, os recursos materiais e bibliográficos e, princi-
palmente a formação continuada dos docentes que atuam nos cursos 
de licenciatura, uma vez que “uma boa formação sobre os processo 
de ensino-aprendizagem servirá para iluminar e dar sentido a ação 
docente dos professores, contribuindo assim para a sua melhora”. 
(ZABALZA, 2004, p. 153)

Considerações finais

Desde que se constituiu como disciplina nos cursos de licenciatura, 
a didática era responsável por ensinar aos futuros professores métodos 
e técnicas para formular objetivos, elaborar planos, ministrar aulas 
expositivas e elaborar avaliações quantitativas. Nesse sentido, a didá-
tica se constituiu como um conjunto de conhecimentos técnicos que 
dizia respeito ao ‘como fazer’ pedagógico, sem questionar os fins da 
educação escolar, uma vez que estavam previamente definidos pela 
expectativa que a sociedade dominante – burguesa - tinha em relação 
à educação escolar.

Com o processo de redemocratização do país, a didática passou a 
sofrer severas críticas em função de seu caráter técnico e de neutra-
lidade. Isso fez com que, nos anos posteriores, o desafio para a didá-
tica consistisse em buscar alternativas para o ensino mais coerente 
com os interesses e necessidades educativas concretas da maioria da 
população. A esse respeito destacamos os estudos de Saviani (1991) e 
Libâneo (1992) que buscam enfatizar a importância das teorias críticas 
para constituir uma didática coerente com as necessidades do novo 
contexto histórico, ou seja, de abertura política.

Nessa perspectiva, buscam-se as contribuições da abordagem his-
tórico-cultural, envolvendo principalmente a teoria histórico-cultural 
de Vygotsky e a teoria do ensino desenvolvimental de Davídov. Essas 
teorias, além de oferecerem estudos acerca da conexão entre ques-
tões pedagógicas, psicológicas e epistemológicas, o fazem a partir de 
fundamentos teóricos que consideram o entrelaçamento de fatores 
sociais, culturais e subjetivos no desenvolvimento humano. Entende-
mos que a teoria histórico-cultural, mais especificamente a do ensino 
desenvolvimental se põe numa posição bem mais significativa, pois 
agrega aspectos ligados tanto às concepções de aprendizagem, aos 
conteúdos e as práticas de ensino das diferentes disciplinas. Além 
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disso, não descuida da formação do professor nas dimensões teórica, 
metodológica e praxiológica, de forma articulada a um projeto peda-
gógico centrado na promoção do desenvolvimento humano para uma 
sociedade emancipatória.

Em síntese, a perspectiva de ensino desenvolvimental, representa, 
para o nosso contexto docente responsável pela formação de profes-
sores, um aporte inovador, no sentido de contemplar aspectos do 
conteúdo, do preparo teórico e metodológico do professor e do desen-
volvimento do pensamento do aluno como sujeito histórico-cultural, 
uma vez que contribuir no sentido de mostrar que possibilidades de 
mudanças existem e que é necessário e urgente encontrar alternativas 
para melhorar a formação dos acadêmicos dos cursos de licenciatu-
ra, apesar de todos os desafios e contradições que estão latentes na 
sociedade.
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Mediar é preciso: a cultura do litígio 
nos cursos de Direito em face da 

crise da jurisdição e os novos meios 
de solução de controvérsias

João Paulo Vieira Deschk 
Thaisa Maira Rodrigues Held

Os conflitos sociais na atualidade buscam uma solução rápida, 
eficaz e segura, e para tal, surgem alternativas à busca pelo Poder 
Judiciário, que dentre elas se apresenta a mediação.

Tendo em vista a infinidade de demandas levadas ao Poder Judiciá-
rio, tornando cada vez mais morosa a prestação Jurisdicional preten-
dida, as alternativas ao controle jurisdicional da solução de conflitos 
se apresentam como viáveis e juridicamente possíveis para por fim 
a situações em que não se apresenta como obrigatória participação 
ativa da jurisdição.

Quanto ao Instituto da Mediação, recentemente entrou em vigor a 
Lei 13.140 de 26 de junho de 2015 que dispõe sobre a mediação entre 
particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a auto-
composição de conflitos com a ideia geral de que um terceiro isento, 
facilitando a negociação entre partes litigantes, fazendo com que elas 
cheguem a um consenso sobre o objeto do litígio, pacificando conflitos 
que fatalmente seriam levados aos tribunais.

Por fim, se mostra latente a necessidade de adequação dos currícu-
los das faculdades de direito a essa nova realidade pois, verifica-se a 
chamada cultura do litígio dentro dos cursos de direito, não se dando 
atenção à solução do conflito, e sim ao procedimento judicial.

Jurisdição

Cabe inicialmente, apresentar de forma sintética a jurisdição, seu 
conceito, princípios e características, não com a pretensão de se es-
gotar o tema, por não ser este o objeto do estudo, contudo, se mostra 
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como de fundamental importância esta primeira análise, pois, como se 
propõe tratar de um meio alternativo à solução de conflitos, se mostra 
razoável a apresentação do que se entende pela regra geral quando 
se fala em solução de conflitos, em lide.

Conceito

Partindo da ideia inicial de que a jurisdição é um poder do Estado, 
poder este exercido por cidadãos investidos nos cargos por ela determi-
nados, e que ao exercerem sua função, buscam, dentro das limitações 
impostas, pacificar os conflitos sociais a ele dirigidos, começamos a 
delinear os pontos destacados pela doutrina que conceitua o tema.

De início cabe destacar o conceito de Jurisdição dos autores, Anto-
nio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Candido Rangel 
Dinamarco (2010, p. 149) utilizada pela maioria dos doutrinadores 
como base para seus estudos, vejamos:

[...] podemos dizer que é uma das funções do Esta-
do, mediante a qual este se substitui aos titulares dos 
interesses em conflito para, imparcialmente, buscar 
a pacificação do conflito que os envolve, com justiça.

A partir deste conceito, já se podem extrair diversas características 
que serão oportunamente mencionadas, destacando-se de antemão 
que a jurisdição assume a característica de poder, função e atividade. 
Cabe, porém, antes de entrar na questão das características da juris-
dição, vale destacar outros conceitos indicados na doutrina para uma 
melhor compreensão do tema.

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (2010, p.84), não dife-
rem na essência dos conceitos indicado, assim conceituando jurisdição.

A jurisdição é, portanto, no âmbito do processo civil, a 
função que consiste primordialmente em resolver os 
conflitos que a ela sejam apresentados pelas pessoas, 
naturais ou jurídicas (e também pelos entes desperso-
nalizados, tais como o espólio, a massa falida e o con-
domínio), em lugar dos interessados, por meio da apli-
cação de uma solução prevista pelo sistema jurídico.
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Assim, a partir da apresentação de alguns dos conceitos indicados 
pela doutrina, passamos a expor breves comentários sobre estas caracte-
rísticas, que darão forma a esta regra geral de solução de conflitos e que 
ao final deste estudo, se buscará apresentar uma alternativa a esta regra.

Crise da Jurisdição

Apresentados os conceitos e características que norteiam a jurisdi-
ção passamos agora a tecer alguns comentários ao que parte da doutri-
na chama de crise da jurisdição, pois o modelo estatal de substituição 
às partes para resolução de conflitos vem sofrendo inúmeras críticas 
por parte da doutrina e também da população em geral.

Tais críticas, fundamentadas ou não, têm por alvo a questão estru-
tural, e por estrutura podemos entender tanto a questão de estrutura 
física, quanto de material humano.

É sabido que muitos profissionais do direito, em todas as esferas 
(Advocacia, Magistratura e Ministério Público, entre outros) não 
possuem capacitação para o exercício da atividade, não se pretendendo 
discutir o mérito de qualidade das faculdades de direito, porém o que 
se vê, são inúmeros profissionais que, semestralmente, são colocados 
no mercado de trabalho, com capacidade profissional no mínimo 
duvidosa.

Além da questão estrutural, que é preocupante, a velocidade da 
informação e até mesmo o desenvolvimento em que o Brasil passa 
nos dias de hoje, faz com que o número de demandas aumente, visto 
o fato de que os chamados hipossuficientes culturais passam também 
a buscar seus direitos junto ao Poder Judiciário.

As palavras de Jose Luis Bolzan de Morais (1999, p. 99), sobre o 
tema, indicam este problema:

Assim, as crises da Justiça fazem parte de um qua-
dro cada vez mais intrincado de problemas que são 
propostos à solução, tendo-se como paradigma a con-
tinuidade da ideia de Estado de Direito -  e por con-
sequência do Direito como mecanismo privilegiado – 
como instrumento apto, eficaz e indispensável para a 
solução pacífica dos litígios, e que se ligam umbilical-
mente ao trato do problema relativo à transformação 
do Estado Contemporâneo. 

256 



O autor segue (1999, p. 102), quando finaliza o tema sobre a crise 
da Jurisdição, com uma citação que reflete bem a preocupação com a 
efetividade da prestação jurisdicional, bem como a opção que se tem 
feito pelos meios alternativos de solução de controvérsias:

Parece-nos, então, perfeitamente justificada a preten-
são que temos que tratar este debate, conjugando-o 
com o do Estado, visando com isso, a supor que deve-
mos ter presente que não há inexorabilidade iminen-
te que leve à emergência de mecanismos alternativos 
para a solução de conflitos como estratégia final para 
o trato das questões relacionadas com estas crises que 
foram apontadas.

Seguindo ainda quanto a crise da jurisdição, Dalmo de Abreu 
Dallari (1996, p. 156-157), leciona sobre a questão estrutural do Poder 
Judiciário, indicando que:

[...] em muitos lugares há juízes trabalhando em con-
dições incompatíveis com a responsabilidade social 
da magistratura. A deficiência material vai desde as 
instalações físicas precárias até as obsoletas organiza-
ções dos feitos: o arcaico papelório dos autos, os fichá-
rios datilografados ou até manuscritos, os inúmeros 
vaivens dos autos, numa infindável prática burocráti-
ca de acúmulo de documentos.

Estas são breves considerações acerca da Jurisdição, pois conforme 
se afirmou, não é o objeto deste estudo, sendo, contudo, importante 
apresentar seu conceito, características e princípios, para poder ao 
final, indicar este meio alternativo à Jurisdição, que pode trazer, e já 
traz, inúmeros benefícios inclusive quantitativos ao efetivo exercício 
da jurisdição.

A mediação como meio alternativo à jurisdição

Repassados os conceitos de jurisdição, bem como a brevíssima 
explanação acerca do que se chamou de escuta criativa, passamos a 
expor o que se pretende apresentar como meio alternativo e adequado 
para a pacificação de conflitos.
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Conceito de Mediação

Indicado o que a doutrina relata das soluções alternativas de so-
lução de conflitos, que já se apresentam como solução viável e juridi-
camente possível para solução de controvérsias, cabe agora indicar o 
que a doutrina conceitua por mediação para podermos analisar esta 
forma alternativa, suas viabilidade e possibilidades.

Inicialmente o conceito de Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada 
Pelegrini Grinover e Candido Rangel Dinamarco (2010, p. 34), quando 
tratam da mediação: “A mediação assemelha-se à conciliação: os in-
teressados utilizam a intermediação de um terceiro, particular, para 
chegarem à pacificação do seu conflito”.

No mesmo sentido da conceituação acima, Cláudia de A. Lima Pisco 
(2006, p. 1349), leciona que a mediação se trata de “métodos autocom-
positivos induzidos, pois as partes necessitam da intervenção de uma 
terceira pessoa como um mediador ou um conciliador”.

Verifica-se que a partir do acima indicado, a mediação é eminente-
mente uma solução de conflito não adversarial, ou seja, parte-se do con-
senso entre as partes, para que a mediação possa surtir o efeito esperado.

Cabe agora indicar a doutrina especializada a quando conceitua 
mediação. Dessa forma citamos José Luis Bolzan de Morais (1999, p. 
145), que assim conceitua mediação:

um modo de construção e de gestão da vida social gra-
ças a intermediação de um terceiro neutro, indepen-
dente, sem outro poder que não a autoridade que lhes 
reconhecem as partes que a escolheram ou reconhe-
ceram livremente. Sua missão fundamental é (re) es-
tabelecer a comunicação.

Podemos então perceber a similaridade das ideias, entre os proces-
sualistas e a doutrina especializada quanto ao tema, apresentando a 
figura do mediador como o facilitador da negociação, eleito pelos en-
volvidos, com poderes específicos e indicados por estes que o elegeram.

Legislação Pertinente ao Tema

Em 26 de junho de 2015 foi publicada a Lei n.º 13.140/ 2015 que 
dispõe  sobre a mediação entre particulares como meio de solução 
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de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 
administração pública, cujo conteúdo tem por premissa as questões 
inerentes à já citada crise da jurisdição, trazendo alternativas mais 
céleres e menos onerosas aos jurisdicionados.

Já no parágrafo único do artigo primeiro da referida lei, tem-se a 
noção da importância da mediação e do mediador para a solução dos 
conflitos, assim preceituando:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio 
de solução de controvérsias entre particulares e sobre 
a autocomposição de conflitos no âmbito da adminis-
tração pública. 

Parágrafo único.  Considera-se mediação a atividade 
técnica exercida por terceiro imparcial sem poder de-
cisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxi-
lia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 
consensuais para a controvérsia.

Assim seguem os artigos da Lei de mediação apresentando o tema 
com suas nuances em favor de uma rápida solução dos conflitos, sendo 
possível ainda que tais negociações ocorram fora do âmbito judicial, 
fazendo com que o desgaste não só financeiro, mas também emocional 
do conflito seja amenizado.

Conforme se pode notar, a citada lei é recentíssima, estando ainda 
em período de vacância de 180 dias conforme indicado em seu artigo 
47, contudo, o instituto da mediação não é algo novo no direito, sendo 
citada a algum tempo nos Códigos de Processo Civil que se sucedem no 
tempo, bem como em legislações esparsas podendo ser exemplificada 
na Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre outro meio 
alternativo à jurisdição que é a arbitragem.

A Mediação nos Cursos de Direito

Diante do já citado fato de que a mediação não é algo novo, que so-
mente foi reforçado e oficialmente legislado a partir da Lei 13.140/2015, 
vários são os movimentos que buscam a reforma dos currículos das 
faculdades de direito, onde se possam dar maior atenção aos meios 
alternativos de resolução de conflitos, dentre eles a mediação.
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O que se verifica atualmente é que vivemos em uma verdadeira cul-
tura do litígio onde se ensina a litigar pelos seus direitos, utilizando-se 
de muitos, se não todos os semestres do curso, a aprender o processo 
e seu procedimento, não se dando atenção a solução do conflito e sim 
a “briga” pelo mesmo.

Diante disso, é de fundamental importância uma mudança cultural 
tanto dos juristas quanto da população em geral, da possibilidade de 
resolução de conflitos fora do âmbito do Poder Judiciário, incluindo 
nesta mudança cultural ainda, aqueles que formam os operadores do 
direito, fazendo com que se possa entender a mediação e os demais 
meios alternativos de solução de conflitos como uma maneira eficaz, 
célere e econômica de se fazer justiça, dando cada vez mais autonomia 
às partes para que resolvam seus conflitos.

Considerações finais

O presente estudo teve por objetivo apresentar o instituto da media-
ção, a partir do entendimento da Jurisdição como a regra geral para a 
solução dos conflitos, e devido ao que se chama de crise da Jurisdição, 
os meios alternativos de solução de controvérsias se mostram como 
alternativa viável, célere, juridicamente possível, e menos oneroso 
para pacificação dos conflitos sociais.

A mediação cuja lei foi recentemente publicada é uma dessas al-
ternativas que se fazem presente para que os operadores do direito, 
e também os jurisdicionados possam resolver seus conflitos sem a 
atuação direta do Poder Judiciário, que, visivelmente em crise, não 
tem dado conta dos inúmeros processos que dia a dia são iniciados.

Assim, enxergar o curso do direito não mais sob a ótica do litígio, 
mas sim com olhos para a resolução do conflito é algo que merece 
toda atenção, e ainda, realizar uma mudança não somente curricular, 
mas também uma mudança de pensamento daqueles que diariamente 
estão diante de questões de conflitos de interesses,
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Apontamentos psicossociais  
da precarização do trabalho  

docente no ensino superior federal: 
algumas reflexões 44

Alessandro Vinicius de Paula 
Amailson Sandro de Barros

O presente estudo trata de questões que, não por acaso, estão 
presentes durante grande parte de nossa formação acadêmica e tra-
jetória profissional como docentes. Desde a época em que iniciamos 
a carreira docente até hoje, percebemos que a satisfação em exercer 
uma profissão da qual gostamos, não raramente, é ofuscada pelo des-
gaste e sobrecarga de trabalho que a atividade demanda. Tal contexto, 
por vezes, leva-nos a reflexão sobre a docência como um trabalho 
complexo e de muitas nuances, despertando-nos, assim, a curiosidade 
em compreender de forma mais profunda as exigências inerentes à 
atividade docente e os impactos psicossociais dessas exigências na 
vida cotidiana do professor universitário.

Motivados por esta inquietação, pretendemos apresentar algu-
mas reflexões sobre as condições concretas de trabalho no âmbito 
do magistério superior, dando ênfase ao processo de precarização da 
educação brasileira e consequentemente do trabalho docente, tendo 
como pano de fundo as instituições federais de ensino, que cada vez 
mais vêm demonstrando constantes e crescentes compactuações com 
as lógicas neoliberais de organização do trabalho, como por exemplo, 
a atual visibilidade e dissiminação dos discursos de uma cultura em-
preendedora e sustentável na educação como solução aos problemas 
sociais e individuais causados por estas mesmas lógicas, sem uma 
absorção crítica dessas proposições. 

Neste sentido, a legitimação de uma educação voltada e comprome-
tida as necessidades do mercado, deturpam o verdadeiro compromisso 

44 Esta nota veio sem texto
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humano e social da educação, e busca naturalizar uma governamen-
tabilidade do processo de ensino-aprendizagem que responsabiliza 
os próprios indivíduos e as instituições de ensino por seus méritos e 
fracassos, além de corroborar com o modo de produção capitalista.

A compreensão do trabalho como categoria  
fundante do ser social

Para elucidar os fatores envolvidos no processo de precarização 
do trabalho docente universitário é necessário fazermos uma breve 
contextualização de como compreendemos a categoria trabalho e 
suas conexões com o cotidiano e o processo de saúde/doença dos 
trabalhadores.

O trabalho é uma categoria ontológica fundante e estruturante no 
processo de socialização humana. Quanto mais o ser humano interage 
com o seu meio para atender seus interesses e necessidades por meio 
do trabalho, mais se apropria da natureza e transforma a si mesmo e 
ao seu mundo (MARX, 2010). Tal processo dá forma à sua subjetivida-
de, materializando suas ideias e seus projetos. Nas palavras de Marx 
(2010), o trabalho permite ao homem participar e dar continuidade à 
sua existência através do tempo, realizando-se histórica e socialmente. 
Em sua ontologia, o trabalho deve ser compreendido como uma ativi-
dade proposital, guiada por uma intenção humana, teleologicamente 
pensada, que permite ao homem que este construa e antecipe pelo 
ato de pensar, o resultado do trabalho antes mesmo que ele aconteça, 
diferenciando-se assim do “trabalho” animal (MARX, 2010). Nestes 
termos, o trabalho é considerado um fenômeno originário do gênero 
humano e não existe fora do ser social.

Ademais, o trabalho humano supera a noção de atividade instintiva, 
pois é considerado “a força que criou a espécie humana e a força pela 
qual a humanidade criou o mundo como o conhecemos” (BRAVER-
MAN, 1987, p. 53). Em outras palavras, pelo trabalho o homem opera 
a formação, produção e manutenção da vida humana, inter-relacio-
nando planejamento e execução. Outro ponto de destaque é o fato de 
o trabalho humano se constituir como uma atividade coletiva, um ato 
social que não ocorre de forma isolada das ações de outros homens. 
Assim sendo, por ser um ato social, trabalhar também é uma forma de 
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encontrar um lugar no interior de um grupo - por meio do processo 
de criação e do espaço de reconhecimento por tal criação (PAULA et 
al., 2014).

Por outro lado, o trabalho assume também a partir das determi-
nações das relações de produção e do desenvolvimento das forças 
produtivas sua outra face, que esta diretamente relacionada ao sofri-
mento do trabalhador e a negação de seu caráter criativo, tornando-se, 
sob a égide do capitalismo, exclusivamente uma atividade de criação 
de valor de troca e atividade de sacrifício que transforma o próprio 
trabalhador em mercadoria.

Aspectos psicossociais relacionados aos processos  
de sofrimento dos trabalhadores

O trabalho na forma de organização capitalista de produção sofreu 
e sofre transformações importantes, mudando seu significado e dificul-
tando o processo criativo, o que pode estar relacionado inclusive com 
diversas patologias físicas e psíquicas, além da expropriação material, 
que lhe é inerente. Os adoecimentos podem ser causados pela sensação 
de perda do sentido da atividade - sensação que os trabalhadores ex-
perimentam, frequentemente, em nossa sociedade atual - que também 
afeta sua Qualidade de Vida no Trabalho e a sua vida social cotidiana 
(PAULA, 2015; JACQUES, 2007; MORIN, 2001).

Ainda que o trabalho seja uma das principais formas de inserção e 
reconhecimento no interior de um grupo social - visto que as relações 
interpessoais e as formas de inclusão, participação e reconhecimento 
social ganham destaque na formação da identidade dos trabalhadores 
(PAULA et al., 2014; JACQUES, 2007), as mudanças no mundo do traba-
lho contemporâneo podem causar distúrbios físicos e psíquicos como 
sensação de esgotamento, alienação ou perda do sentido ao realizar 
uma determinada atividade laboral, o que, em resumo, caracteriza 
um estranhamento no(do) trabalho vivenciado pelos trabalhadores 
(GAULEJAC, 2007; JACQUES, 2007), assim como colocam em mérito o 
valor que eles atribuem a si mesmo e ao seu papel social que exercem. 

Ao estudarmos as novas formas de organização do trabalho da 
atualidade, observa-se que, enquanto os efeitos nocivos do modelo de 
produção taylorista e pós-taylorista incidiam, principalmente, sobre 
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os aspectos físicos do corpo do trabalhador, as novas práticas geren-
ciais atingem, de forma privilegiada, a subjetividade do trabalhador 
(JACQUES, 2007; GAULEJAC, 2007). Relação que fica evidente quando 
consideramos, por exemplo, situações em que as pessoas não traba-
lham durante períodos de desemprego ou de aposentadoria. Não raro 
nestas situações, a perda da capacidade de trabalho ocasiona proble-
mas físicos, psicológicos e sociais, especialmente, em decorrência da 
ausência do trabalho em suas vidas (PAULA et al., 2014). Desta forma, 
quando o trabalhador não é devidamente reconhecido ou não encon-
tra um sentido para o seu trabalho, a atividade laboral deixa de ser 
um fator de identificação e torna-se fator de risco para um possível 
adoecimento deste profissional.

É fundamental não naturalizarmos tais apontamentos, sob o risco 
de atrelarmos o sofrimento psíquico à ausência de trabalho, devemos 
ter o cuidado necessário de não referendarmos a categoria trabalho 
um discurso moralizante e higienista, que em muito pode atender 
aos interesses de uma determinada classe social, que propaga seu 
discurso e o adapta pelas diversas estratégias discursivas, mas que 
ideologicamente podem ser entendidas a partir de frases repetida-
mente pronunciadas e apropriadas na vida cotidiana de que “mentes 
desocupadas são oficinas do diabo”.

Neste sentido, sem recorrer a uma discussão crítica dessas pro-
posições, muitos poderiam supor que bastaria inserir as pessoas no 
mercado de trabalho, para que a obtenção do alívio de seus males 
fosse alcançada. É necessário frisarmos que a categoria trabalho é 
mais ampla do que as configurações de contratos e arranjos formais e 
informais que legalmente regulamentam as relações de trabalho, não 
devendo ser reduzida ou confundida, por exemplo, com a configuração 
de “emprego com vínculo formal”.

Torna-se necessário contrapor também, que há outras pessoas em 
sofrimento psíquico pelo fato de terem que trabalhar excessivamente 
e/ou em condições laborais inadequadas (MORIN, 2001). Cabe enten-
dermos dialeticamente a categoria trabalho, de forma historicamente 
comprometida, para percebermos que o estado de sofrimento do tra-
balhador é resultado das condições objetivas e subjetivas da relação 
homem, trabalho e capital.
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Outro ponto a ser observado e que se refere às questões ideológicas 
e gerenciais do processo de trabalho, é o acirramento desse gerencia-
mento a partir de sua relevância econômica e de ganhos financeiros, 
que atualmente associado a valores como empreendedorismo, mérito e 
qualidade, suscita, à primeira vista, adesão e consenso. Nesse aspecto, 
a eloquência da defesa a tais valores, envolve um conjunto de fetiches 
que são utilizados pela organização para aumentar o seu poder de 
dominação do trabalhador.   No entanto, estes valores não constituem 
instrumentos de melhorias reais às condições de produção, mas sim 
de (re)pressão, a fim de reforçar a produtividade e rentabilidade da 
empresa (GAULEJAC, 2007), além de favorecer o isolamento e a com-
petitividade entre os trabalhadores, com o objetivo, muitas vez oculto 
aos olhos dos trabalhadores, que é o de ampliar e servir aos interesses 
corporativos. Perdem-se nesse continuum as referências fundamentais 
sobre o trabalho executado e sobre a sua relação para a vida humana, 
restando ao trabalhador atribuir a si mesmo as responsabilidades pelo 
avanço ou não de seu trabalho. Soma-se a isto, a pouca ou a inexistente 
reflexão sobre os determinantes conjunturais presentes na relação 
homem e trabalho, trabalho e capital colaboram para a manutenção 
desse status quo. 

A lógica da organização capitalista e suas consequências ao pro-
cesso e divisão do trabalho não se restinge apenas as organizações 
fabris, podemos observá-la igualmente em setores de serviços, como 
a educação e a saúde, por exemplo. Kuenzer (2004) destaca que no 
capitalismo, o campo da educação e da saúde tornou-se mais uma ga-
rantia de extração de mais-valia, inclusive nos serviços públicos onde a 
relação capital e trabalho, custo e benefício, supostamente seria outra.

Cabe destacar que esse modelo gerencialista também está presen-
te na gestão dos espaços universitários, representado pelas políticas 
de mercantilização do ensino superior, que tornam a educação uma 
mercadoria e precarizam o trabalho docente no ensino superior. No 
campo da educação, a profissão docente apresenta um conjunto de 
adoecimentos relacionados à atividade laboral que são bem caracte-
rísticos, especialmente quanto aos sintomas psicológicos, somáticos 
e comportamentais relacionados ao estresse e demais exigências do-
centes. É muito recorrente, por exemplo, a presença da síndrome de 
burnout ou síndrome do esgotamento profissional na carreira docente 
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(CARLOTTO, 2002) bem como o adoecimento das cordas vocais em 
docentes (MORAIS; AZEVEDO; CHIARI, 2012).

Precarização do trabalho docente universitário: 
produtivismo, sobrecarga de trabalho e  

sofrimento psíquico

Para compreender, em sua complexidade, o trabalho docente no 
âmbito das universidades públicas brasileiras, faz-se necessário co-
nhecer o contexto social que permeia tal atividade nos dias de hoje. 
Este contexto vem se transformando fortemente nas últimas décadas, 
período em que a educação no Brasil vem sofrendo grande influência 
do modelo econômico capitalista. Como consequência dessa conjuntu-
ra, temos hoje um cenário marcado pela mercantilização da educação 
superior, processo que vem gerando a precarização do trabalho do-
cente, na medida em que este passa a ser permeado pelas exigências 
do produtivismo e pela sobrecarga de trabalho.

Ao pensar a universidade como instituição social que representa 
de maneira diferenciada a estrutura e o modo de funcionamento 
da sociedade, Chaui (2003) critica as diversas mudanças percebidas 
nas instituições de ensino superior públicas brasileiras, que hoje são 
vistas como locais de mera transmissão de conhecimentos e pesquisa 
operacional para o mercado. Esse cenário é resultado de um processo 
de transformações das universidades públicas, que assumem lógicas 
de contratos de gestão; avaliação por produtividade, flexibilidade, 
diminuição dos tempos de formação, foco na docência e certificação 
de alunos para o mercado de trabalho.

Alcadipani (2011) ao tecer críticas a esse cenário de mercantilização 
da educação ao indica que, a partir da década de 1990, com a implemen-
tação do modelo gerencial nas instituições de ensino, o processo edu-
cativo foi transformado em mero produto. Nesse contexto, professores 
tornaram-se prestadores de serviço, alunos foram transformados em 
consumidores-clientes e a dinâmica do ensino-aprendizagem passou a 
ocorrer dentro de uma lógica de consumo-satisfação. Como resultado, 
Alcadipani (2011, p. 347) salienta que “diante do cliente, o professor-
-prestador de serviço não deve medir esforços para satisfazê-lo. A con-
sequência mais típica é o estabelecimento dos “pactos de mediocridade” 
em que o aluno finge que aprende e o professor que ensina”.
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O processo de mercantilização da educação, segundo Oliveira 
(2008), emprega um modelo taylorista nas universidades que precariza 
o trabalho docente na medida em que visa o aumento da produtividade 
e gera impacto no cotidiano profissional dos docentes/pesquisadores. 
Ao tratar das questões envolvidas no processo de precarização do tra-
balho docente nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, no 
período de 1980 a 2005, Bosi (2007) enumera os seguintes aspectos: a) 
um progressivo processo de mercantilização das atividades universi-
tárias de ensino, pesquisa e extensão nas IES públicas, de forma que 
a educação passa a ser atrelada aos interesses da lógica de mercado 
capitalista - tudo vira mercadoria; b) uso de métricas exclusivamente 
quantitativistas para a avaliação da produção do trabalho docente e 
suas consequências, sem uma avaliação qualitativa do “produto edu-
cacional” que está sendo construído; c) aumento da força de trabalho 
do Magistério Superior nas universidades estaduais e, especialmente, 
no setor privado de ensino superior, onde os contratos e condições de 
trabalho são precárias.

Vale ressaltar que, nas últimas décadas, esse fenômeno da mercan-
tilização e precarização da educação brasileira também foi observado 
com a expansão da rede privada de educação superior. Esse contexto de 
alargamento da oferta de educação superior na iniciativa privada repre-
senta um complexo cenário de gestão do trabalho, marcado por precá-
rias condições de trabalho e de contratação para os docentes tais como:  
a emergência de universidades mercantis, a institucionalização do 
mercado de ensino universitário e a terceirização de professores, por 
meio de cooperativas de mão de obra (CALDERÓN; LOURENÇO, 2011).

Sobre este assunto, muitos estudos indicam que o produtivismo 
acadêmico, na lógica do “publicar ou perecer”, tem aumentado o es-
tresse acadêmico de professores e pesquisadores, afetando inclusive 
a qualidade de vida no trabalho e na vida social (ALCADIPANI, 2011; 
LEMOS, 2011). Do ponto de vista psicossocial, isto estabelece uma re-
lação conflitiva entre o educador e seu objeto de trabalho, que implica 
em círculo cruel de auto-culpabilização e de vergonha, contribuindo 
para aumentar o sentimento de impotência, fracasso e inutilidade 
(FREITAS, 2003).

No Brasil, o produtivismo acadêmico tem sido alvo de diversas 
críticas, direcionadas, especialmente, ao sistema de avaliação dos 
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programas de pós-graduação Stricto Sensu imposto pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a partir dos 
anos 1996/1997. Nesta época, foi implementada uma série de critérios 
quantitativos para avaliação da produção acadêmica e classificação 
dos programas de pós-graduação. Também nesse período, ocorreu 
uma mudança no paradigma avaliativo da CAPES, deixando de em-
pregar critérios que priorizavam o aperfeiçoamento e a formação de 
professores e passando a valorizar mais a formação de pesquisadores. 
Dessa forma, nota-se que a identidade do docente das universidades 
brasileiras passa a ser cada vez mais associada à atuação como pesqui-
sador e cada vez menos ligada à atividade de ensino (LEMOS, 2011).

Para atender às exigências de produção/publicação de órgãos como 
a CAPES ou mesmo das próprias universidades, os professores preci-
sam trabalhar mais horas e se dedicar às suas próprias pesquisas e às 
pesquisas de seus alunos de graduação e pós-graduação, o que propicia 
o aumento de sobrecarga de trabalho. Nesse cenário, é perceptível que 
as pressões vinculadas à sobrecarga de trabalho podem desencadear 
quadros de estresse relacionado ao trabalho, desequilíbrio entre vida 
e trabalho, tensão mental, física e emocional, que também podem 
desencadear diferentes problemas de saúde e até mesmo de relacio-
namento no ambiente de trabalho (PAULA, 2015).

Diversos autores apontam que a educação superior pública no 
Brasil tem enfrentado grandes desafios após a implementação do De-
creto n. 6.096/2007, que instituiu o REUNI (LÉDA; MANCEBO, 2008). A 
implantação do referido programa gerou um quadro de ampliação do 
número de vagas de alunos que não foi acompanhado, proporcional-
mente, pelo aumento do número de docentes concursados, cenário que 
gerou sobrecarga de trabalho para os professores das universidades 
federais (SOUSA, 2013; LÉDA; MANCEBO, 2008). Na prática concreta, 
verifica-se que o programa de expansão do ensino superior não im-
plicou, necessariamente, na oferta de ensino de qualidade.

A partir das reflexões apresentadas até aqui, poderíamos indagar 
se haveria um caminho para a superação desse quadro e se haveriam 
possibilidades mais favoráveis para a realização do trabalho docente 
nas instituições públicas de ensino superior? Na perpectiva de Chaui 
(2003), algumas direções mais favoráveis e que a autor apresenta 
como alternativas de mudança da/na universidade pública podem 
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ser elencadas a partir das seguintes proposições: a) combater a ex-
clusão social; b) reafirmar a autonomia universitária; c) adotar uma 
perspectiva crítica com relação às ideias em curso na sociedade; d) 
estabelecer uma clara diferenciação entre democratização do ensino 
superior e massificação e e) buscar (re)valorizar a docência como 
processo formativo e (re)valorizar o processo de pesquisa com foco 
nos interesses da sociedade (CHAUI, 2003).

Em estudo recente sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT) de 
docentes do Magistério Superior federal, Paula (2015) evidenciou que o 
processo de precarização do trabalho docente vivenciado no cotidiano 
de professores universitários está ligada a: I) Produtivismo acadêmi-
co; II) Excesso de atividades burocráticas e trabalho administrativo; 
III) Condições inadequadas de trabalho nas universidades. Segundo 
o autor, esses três elementos constituem o Tripé da precarização do 
trabalho docente universitário (Figura 1) que sustenta uma condição 
de trabalho desgastante na docência do ensino superior. Tais desgastes 
têm comprometido a QVT do grupo investigado, de modo a dificultar 
que esses trabalhadores encontrem sentido em seu trabalho.

Em uma pesquisa desenvolvida com 2.507 professores efetivos do 
quadro funcional da Universidade de Brasília, Sousa (2013) identificou 
que 202 professores viveram episódios de afastamentos por doença no 
período de 2006 a dezembro de 2011. Observou-se que a maior pre-
valência de afastamentos foi causada por morbidades motivadas por 
doenças do sistema musculoesquelético e do tecido conjuntivo (resul-
tando em 2.527 dias de afastamentos dos docentes) e por transtornos 
mentais e comportamentais como depressão e estresse (implicaram 
em 2.238 dias).

Um estudo desenvolvido por Lemos (2011), tendo como base a aná-
lise do fenômeno da precarização social do trabalho e a alienação do 
docente universitário na rede pública, entre as principais dimensões da 
precarização do trabalho docente estão: a) multiplicidade das ativida-
des desenvolvidas pelos professores, b) sobrecarga e intensificação do 
trabalho e c) necessidade de trabalhar no tempo de lazer - uma prática 
que compromete o equilíbrio entre a vida pessoal e as demandas do 
trabalho. Essas condições de trabalho deterioram a saúde dos docentes 
porque aumentam o desgaste físico e psíquico e, consequentemente, 
também afetam a QVT desses trabalhadores.
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Considerações finais

O presente estudo foi dedicado à reflexão sobre alguns elementos 
presentes no processo de precarização do trabalho docente de profes-
sores do Magistério Superior da rede federal de ensino. Percebemos 
que o atual cenário brasileiro de precarização do trabalho docente uni-
versitário afeta negativamente a saúde dos professores do Magistério 
Superior das instituições federais e que a saúde desses profissionais 
está em risco, devido a esta condição de precarização.

Ao tratar das patologias e do sofrimento no trabalho, destacamos 
que algumas agressões à saúde dos trabalhadores apresentam grande 
dificuldade para ser evidenciadas e quantificadas, em especial pela 
multiplicidade dos fatores que constituem a organização do trabalho. 
Esse sofrimento, muitas vezes invisível, pode gerar adoecimentos e 
danos à saúde dos trabalhadores. Em alguns casos, os efeitos dessas 
agressões à saúde dos docentes só se manifestam após longo prazo de 
exposição. Nosso grande desafio é “tornar visíveis” esses elementos 
“invisíveis” e “não quantificáveis” do trabalho.
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A avaliação como exercício de 
arbitrariedade e domínio dos 
docentes sobre os discentes45

Gênesis Vivianne Soares Ferreira Cruz 
Wilza Rocha Pereira

É reconhecida a importância do docente como elo entre o saber/
conhecimento e o discente que o usufrui no seu futuro profissional, 
mas ser docente é bem mais que isso. Do docente sua ação social é bem 
mais complexa, pois ele precisa pensar e agir como um formador de 
profissionais cidadãos e dominar tanto os aspectos formais como os 
aspectos políticos da difícil tarefa de educar (DEMO, 2002). 

Por entendermos que a concepção de educação em que nos 
apoiamos é ampla e inclusiva começamos a nos indagar sobre alguns 
aspectos da relação docentes e discentes que nos incomodavam e que 
estavam ligadas justamente aos aspectos desta relação que apontavam 
para a existência de acentuadas assimetrias que estavam, no nosso 
entendimento, ancoradas nas relações de saber e poder que se esta-
belecem entre docentes e discentes no contexto universitário. 

Como docentes do curso de Enfermagem da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) tomamos conhecimento de uma pesquisa rea-
lizada no mesmo curso que estudou caso de assédio moral praticado 
por alguns docentes contra os discentes e que se tornou nosso ponto 
de partida para desenvolver este trabalho que aqui apresentamos 
(PEREIRA, 2008; PEREIRA; CHAOUCHAR, 2008). 

Trata-se de um recorte do estudo de Cruz (2011) que investigou as 
diferentes configurações da violência nas relações pedagógicas, mais 
especificamente, na direção hierárquica dos docentes para os discentes. 
Existe clareza de que a violência acontece também no sentido inverso e 
no sentido horizontal, entre os pares de iguais, de um grupo de discentes 

45 Recorte da dissertação de mestrado “As diferentes configurações da violência nas relações pe-
dagógicas entre docentes e discentes de uma instituição de ensino superior”, orientado pela 
profª Drª Wilza Rocha Pereira.
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para outro ou até mesmo entre docentes, no entanto damos ênfase a essa 
relação específica, pois, aos docentes competem inúmeras decisões que 
implicam diretamente na vida acadêmica dos discentes (CRUZ, 2011). 

Domenach (1981) já havia afirmado que onde há poder concen-
trado em uma das partes de uma relação, pode haver manifestações 
diversas de violência, desde as mais sutis até as mais evidentes, por-
tanto, nos indagamos: a partir do olhar de alguns dos discentes, como 
a avaliação pode revelar-se como um dos instrumentos de poder e 
domínio sobre os discentes na instituição de ensino superior estudada? 

Constatamos que existem poucos trabalhos de pesquisa da mes-
ma natureza dada a sua relevância (AQUINO, 1998; KOEHLER, 2003; 
NAJLE; FIAMENGHI JR, 2007; PEREIRA, 2008; PEREIRA; CHAOUCHAR, 
2008; LODER, 2009; CRUZ, 2011), o que nos faz reconhecer as limitações 
ainda impostas pelo recorte, ao mesmo tempo em que nos impulsiona 
a irmos mais adiante para poder por mais luz sobre o fenômeno. 

Adotamos neste estudo como referência teórica os estudos de Pierre 
Bourdieu sobre a violência simbólica e o poder simbólico. Este autor 
entende as formas simbólicas da violência como aquelas manifesta-
ções suaves “onde se apresentam encobertas as relações de poder que 
regem os agentes e a ordem da sociedade” (BOURDIEU, 1994, p. 25). 

E é de dentro da UFMT, uma realidade bem circunscrita e deli-
mitada, que realizamos este estudo, sob a perspectiva do discente, 
no qual discutimos elementos que evidenciariam o fenômeno da re-
produção, da violência e do poder simbólico no processo pedagógico, 
mais precisamente no momento da avaliação da aprendizagem, para 
compreender de que forma esse tão importante recurso pedagógico 
tem sido utilizado para legitimar a arbitrariedade e o domínio da 
prática docente. 

Percurso metodológico

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tipo descritiva e exploratória. 
Fizemos seleção de acadêmicos matriculados no último ano ou último 
semestre de seis cursos superiores por meio de convite eletrônico e 
telefônico. Aos interessados em participar voluntariamente da pesqui-
sa agendamos as entrevistas atingindo o número pretendido de dois 
entrevistados por curso, perfazendo 12 entrevistas no total. 
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O estudo foi realizado no campus de Cuiabá da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT). Escolhemos os cursos de graduação 
em Economia, Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, 
Enfermagem e Medicina. 

Cada sujeito desta pesquisa foi submetido a uma codificação ao 
preencher um campo específico do roteiro de entrevista. Também alte-
ramos os nomes dos professores citados nas entrevistas substituindo-os 
por códigos, bem como dos nomes das disciplinas citadas. Utilizamos a 
entrevista aberta não estruturada como principal técnica para coletar 
os dados desta pesquisa. As entrevistas feitas com os sujeitos dessa 
pesquisa ocorreram entre 12 de novembro a 10 de dezembro de 2010. 

Escolhemos como técnica para análise dos dados a análise de 
conteúdo, na modalidade de análise temática (MINAYO, 2006). Para 
identificar os sujeitos do estudo utilizamos as seguintes abreviaturas: 
‘E’ identificando estudante, ‘ARQ’, significando arquitetura E ‘ENF’, 
‘MED’, ‘DIR’, ‘ENG’, ‘ECO’, enfermagem, medicina, direito, engenharia 
e economia, respectivamente. Como foram dois alunos de cada curso, 
temos 01 e 02, para identificar o primeiro e o segundo entrevistados. 

Essa pesquisa contou com a autorização prévia da Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação da UFMT, bem como a aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa do HUJM/UFMT, sob nº 777/2010, atendendo as 
exigências da NR196 (BRASIL, 1996). 

Resultados e discussão

Sabemos que é no meio universitário que circulam diversos saberes 
e conhecimentos, bem como formas de legitimação destes que quase 
sempre estão em poder dos docentes e dos muitos colegiados, que 
sempre são constituídos, em sua maioria, por docentes. Aos docentes 
compete avaliar a progressão dos alunos em seus estudos, aos colegia-
dos legitimar estes avanços e também se as formas de avaliação são 
adequadas ou mesmo respeitadas por aqueles que podem avaliar, mas 
vale lembrar que essa forma de conduzir o ensino não é única, pois 
existem outros modelos de ensino em que a progressão de estudos e a 
avaliação de aprendizagem estão sob a responsabilidade dos alunos, 
verificados principalmente em sistemas de ensino avançados. 
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Verificamos nas falas dos sujeitos desse estudo que a avaliação no 
processo pedagógico tem se mostrado, em vários momentos, como um 
dos recursos pedagógicos no qual mais se define a autoridade docente. 

Um dos sujeitos do estudo relata um episódio em que este ques-
tionou a resposta de uma questão de prova baseando-a num livro, 
mostrando estar correta a sua resposta, porém o docente parece não 
ter se mostrado acessível ao diálogo e à explicação de sua correção. 
Pelo que disse: “‘professor está aqui, a resposta... é desse jeito’ e o 
professor falou que não concordava e pronto!” (EMED02). 

Verificamos que nas relações pedagógicas entre docentes e dis-
centes no contexto acadêmico estudado ocorre uma rede de posições 
no campo do poder, como em qualquer outro sistema escolar, e que 
o espaço universitário é um espaço bem demarcado onde o poder do-
cente estabelece as regras de condução pedagógica, privilegiando os 
agentes ‘de dentro’ em detrimento dos outros, ‘de fora’. O termo ‘ser 
de dentro’ significa ser professor, ser do quadro funcional da univer-
sidade e que vai ali permanecer por um tempo prolongado, com poder 
para definir e redefinir as formas de circulação do principal capital 
simbólico da universidade que parece ser ‘produzir conhecimentos’ 
e formar pessoas neste nível de ensino. ‘Ser de fora’ significa apenas 
ser aluno, aquele que vai passar um tempo definido na universidade 
com um objetivo bem específico, adquirir um diploma de ensino su-
perior, no tempo máximo que as normas universitárias permitirem 
(BOURDIEU, 2009). 

É por esse motivo que a violência simbólica pode ser entendida 
como a dominação de um grupo sobre outro, que é o que detém o 
poder de definição das normas e regras que vão circular naquele 
espaço, é também aquele que domina. Sabemos que os docentes 
produzem regras e normas que reforçam seu lugar de poder no 
espaço universitário, o que consequentemente influencia no processo 
de ‘naturalização’ do domínio, pois o poder de definir a estrutura 
empresta-lhe um ar de normalidade, de repetição, de ‘é assim que tem 
que ser’, ou como disse esse acadêmico: “Mas não importa (...) Mas era 
preciso...” (EMED01), que cada vez mais contribui com o processo de 
“domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 2010, p. 11). 

Esse tipo de violência é tão sutil que ocorre sem a percepção dos 
agentes, e nem docentes nem discentes percebem mais sua manifes-
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tação. A avaliação já está incorporada como um habitus na cultura 
acadêmica, de tão comum e recorrente, já é entendida como ‘um 
sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas 
a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio 
que gera e estrutura as práticas’ (BOURDIEU, 1994, p. 15). 

No caso da pesquisa que aqui apresentamos, a avaliação efetiva-
mente faz parte da estruturação das práticas de ensino na universida-
de, não há como não avaliar. Mas vale lembrar que se pode avaliar de 
muitas maneiras, tanto de forma mais ortodoxa, como de formas mais 
compartilhadas, em que o processo de avaliação é pensado, planejado 
e realizado de forma integrada à aprendizagem, tendo por orientação 
os objetivos educacionais que se quer alcançar e por meio de uma re-
lação que desenvolva entre professores e alunos corresponsabilidade 
pelo aprendizado (MASSETO, 2003). 

Porém, os docentes comumente definem como será o processo de 
avaliação e neste ato, definem muito do que acreditam ser o processo 
de ensinar e aprender na universidade, como podemos evidenciar na 
fala do acadêmico de Direito, quando este exemplificou o que seria 
uma boa avaliação: 

“... era uma prova de 05 páginas ali escrevendo e eram duas horas 
seguidas, você saia com a mão doendo, você tinha que estudar muito 
pra ir fazer a prova. A professora era rigorosa, ela dava uma excelen-
te aula, mas cobrava, mas você aprendia, isso é fato, ninguém ia pra 
prova sem estudar” (EDIR02). 

No relato acima apreendemos a forma como este acadêmico consi-
dera ‘correto’, ou seja, legítimo, uma avaliação em que se exige muito 
o conteúdo. Este revela na sua fala palavras relativas à docente que 
exprimem a arbitrariedade como: ‘rígida’ e ‘cobrava’, porém a com-
pensação, viria ou se justificaria por esta dar uma aula considerada 
‘excelente’, na qual o produto maior que redimiria a ação pedagógica 
é a máxima ‘você aprendia’. 

Seria esta a melhor forma de aprender? O sentido da avaliação 
teria compromisso com o desempenho da qualidade formal e política 
discente? Ou seria mais um momento de teste estereotipado desvin-
culado do processo de aprendizagem? 
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Para a teoria bourdieusiana situações como essas passam desper-
cebidas no sistema de ensino, por esta cumprir a sua tarefa de inculca-
ção, considerando como digna de ser conservada a cultura que tem o 
“mandato de reproduzir”, e assim, faz com que o espaço universitário 
torne-se um “campo das relações de concorrência pelo monopólio do 
exercício legítimo da violência simbólica” (BOURDIEU, 2009, p. 119). 

Ou seja, a ação pedagógica em si é regida por um poder arbitrário, 
muitas vezes necessário, que resulta das relações de força entre os 
agentes do processo pedagógico, reforçando continuamente os símbo-
los que regem e fundamentam as relações pedagógicas, fazendo com 
que os agentes dominantes, os docentes, mantenham domínio sobre 
os agentes dominados, os discentes (BOURDIEU, PASSERON, 2009). 

Diferentes práticas realizadas pelos docentes as quais foram rela-
tadas nesse estudo evidenciam a utilização do poder simbólico para 
outros fins que não as necessárias para atender os ideais da educação 
que busca a qualidade formal e política. Assim citamos vários depoi-
mentos dos acadêmicos entrevistados, como o de EECO02 que evidencia 
o propósito de reprodução da avaliação por prova, que verifica um 
desempenho precário e suspeito, a memorização (DEMO, 2003), em 
detrimento da capacidade de raciocínio e interpretação dos discentes: 
“Pessoas que sabiam interpretar e colocar da cabeça, mas estando 
certo, ele não considerava. Se tivesse igualzinho o livro, sabe, aí ele 
considerava certo” (EECO02). 

Discentes também apontaram outras ações pedagógicas um tanto 
incoerentes que somente seriam possíveis em decorrência do reco-
nhecimento do grande poder simbólico que possuem os docentes 
em definir o processo pedagógico, pois como diz este aluno “... ele 
faltava também e ensinou assim só teoria e depois, pra resumir, teve 
uma prova só no semestre inteiro e essa prova foi a prova que nos 
avaliou...” (EARQ01). Percebemos, então, através dos relatos que a 
avaliação do aprendizado é um ponto muito frágil no processo de 
ensino e nela está ancorado um forte viés da violência simbólica na 
educação universitária, revelando-se como um dos maiores problemas 
da ação pedagógica docente. 

Dentre outras formas de avaliação da aprendizagem, a ‘prova’, 
repetidamente citada pelos entrevistados, foi concebida como um 
ato de imposição de força do docente, que define o que vai cobrar 
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de conteúdo ou atitudes, bem como ainda define como vai fazer isto 
e quanto vale qualquer ação do discente. Esta se revelou a barreira 
mais difícil de ser superada pelos discentes, nela muitos potenciais 
de autonomia que estão se construindo se perdem pelo caminho da 
formação universitária (DEMO, 2003). 

Ao lançar mão, na maioria das vezes, da prova como único recurso 
avaliativo, os docentes agem quase que displicentemente, havendo o 
relato de um destes que copiou as questões de um site de concursos 
e ainda utilizou o mesmo método de valoração das questões. Como 
relata o acadêmico: “... ele ainda tinha a cara-de-pau de fazer a prova 
no estilo do concurso da UNB, do CESPE, que uma errada anula uma 
certa. Ele pegava umas questões de concurso e colocava lá, se você 
errava anulava uma certa sua...” (EDIR02). 

No caminho contrário à situação acima, Demo (2003, p.10) situa o 
compromisso essencial da avaliação, com o qual concordamos: ‘sua 
razão de ser é garantir a aprendizagem qualitativa do aluno’. Porém, 
outra prática relatada pelo acadêmico de Medicina que parece ser 
comum no cotidiano acadêmico, prova elaborada para ‘prejudicar’ o 
discente, diz ele “... é uma prova que você sente que não foi feita pra 
avaliar o seu conhecimento, mas são pegadinhas pra pegar o aluno...” 
(EMED02). 

No sentido oposto da intenção pedagógica relatada acima, Masseto 
(2003) reitera que o docente deveria fazer da avaliação um processo 
sem tensão, voltado mais para identificar o que o aluno alcançou em 
seu aprendizado a fim de motivá-lo a aprender o que ainda não foi 
capaz. Também para Demo (2003, p. 47), a avaliação com vistas a atingir 
a qualidade formal e política inclui, entre outras coisas, ‘não dividir o 
processo educativo em atos fragmentados, mas concebê-lo e praticá-lo 
como progressão evolutiva permanente’. Dessa forma interessaria 
menos o erro, o fracasso eventual e o mau desempenho localizado e 
muito mais o esforço, o envolvimento do discente em superar suas 
limitações e dificuldades. 

Contudo as ações pedagógicas dos docentes revelam ainda outras 
situações que também fazem parte do cotidiano acadêmico, como traz 
o acadêmico de Medicina: 

“... a questão dava abertura pra você marcar mais de uma respos-
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ta (...) Eu marquei as três, a professora considerou errado porque eu 
marquei mais de uma, ou seja, o erro não era meu, mas mesmo assim 
foi considerado errado e não tive oportunidade de recorrer, entendeu? 
O professor não deu vista-prova. (...) Isso é uma prática comum...não 
dar vista-prova” (EMED02). 

Para evitar os questionamentos e garantir o poder de dominação 
alguns docentes utilizam-se de artifícios como não conceder a vista à 
prova realizada pelo aluno quando há dúvidas com relação a correção 
da avaliação. E segundo EMED02, essa é uma ‘prática comum’ mesmo 
havendo uma norma explícita na universidade que diz ter o aluno 
direito de pedir a devolução das provas após a guarda de sete dias do 
professor e a revisão de prova até dois dias úteis da publicação dos 
resultados previstos no Parágrafo Único e Artigo 6º, respectivamente, 
da Resolução CONSEPE nº 27 de 01 de março de 1999 (UFMT, 1999). 
Esta mesma Resolução considera em seus pontos principais os crité-
rios e ou normas que devem garantir o direito do aluno de participar 
do processo de avaliação do ensino e da aprendizagem e de discutir o 
encaminhamento dado pelo professor: 

Artigo 1º - Parágrafo 2. A avaliação não deve funcionar como 
“recurso de pressão”, de delimitação e de uniformização do domínio 
do conhecimento, mas respeitar as formas divergentes de perceber 
a realidade e favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Artigo 2º. Os critérios especializados de avaliação serão definidos 
pelo “Colegiado de Curso e homologados pela Congregação”, cabendo ao 
primeiro acompanhar sua efetivação de acordo com os Planos de Ensino. 

(...) Artigo 3º. Os professores apresentarão aos alunos, no início 
do período letivo, as normas e os encaminhamentos do processo de 
avaliação especificados em seus planos de ensino. 

Artigo 4º. Os resultados das avaliações realizadas durante o perío-
do letivo deverão ser sistematicamente registrados pelo professor, de 
forma a permitir o acompanhamento do desempenho do aluno, bem 
como a orientação de sua aprendizagem. 

(...) Artigo 6º. A revisão de provas, constituído um direito do aluno, 
quando não for atendida pelo professor através de solicitação informal, 
poderá ser requerida ao Colegiado de Curso no prazo Máximo de dois 
dias uteis após a data da divulgação do resultado. 
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Parágrafo Único: O professor deverá ter a guarda das provas pelo 
período de “sete dias” uteis após a divulgação dos resultados, findo 
o qual, se não houver nenhum pedido de revisão, as devolvera aos 
alunos. (UFMT, 1999). 

Assim, o poder de definir normas que está em centrado nos docentes 
também confere a eles o poder de não as cumprirem e, então, nesse caso 
deveriam entrar em cena os colegiados de curso, como previsto no Artigo 
2º da Resolução acima, que deveriam garantir os direitos dos discentes, 
mas que, em muitos cursos funcionam de maneira excessivamente 
burocratizada e se reúnem apenas uma vez por mês, o que dificulta o 
acesso dos discentes aos mesmos. Quando estes montam processos para 
reclamar de atitudes inadequadas dos docentes, os discentes precisam se 
identificar, e a depender do docente, eles temem perseguições e acabam 
por desistir de fazer denúncias sobre práticas pedagógicas abusivas. E 
este temor foi possível de ser percebido pelos pesquisadores no momen-
to das entrevistas, mesmo esclarecendo aos sujeitos da pesquisa sobre as 
garantias quanto ao caráter confidencial das informações e anonimato, 
havia certo ‘receio’ ao relatar suas experiências. 

É notavelmente o círculo vicioso da dominação, que cria 
dificuldades e faz com que as partes dominadas se submetam à estru-
tura já dada e desse modo não questioná-la. Todavia, apesar de esse ce-
nário ser de certo modo avassalador às práticas educativas, apontamos 
uma perspectiva, um tanto diferenciada de Pierre Bourdieu quando 
pensamos que os colegiados de curso, bem como todos os agentes desse 
contexto estudado, podem recriar os espaços acadêmicos tornando-os 
menos assimétricos e permeáveis ao exercício da politicidade e, assim, 
transformar a realidade encontrada desse contexto específico, a fim 
de não conformar-se com a ordem social existente provocando uma 
mudança do habitus. 

Obviamente a teoria bourdieusiana é bastante controversa e seus 
autores foram alvo de fortes críticas, principalmente por parte dos 
idealizadores da escola libertadora e democrática brasileira, dentre 
eles Paulo Freire, bem como de outros pesquisadores que questionam 
principalmente os conceitos de capital cultural e habitus por apre-
sentarem forte argumentação sobre o sistema escolar e seus agentes 
como colaboradores da reprodução social (SETTON 2002; NOGUEIRA. 
NOGUEIRA, 2002). 
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No entanto, a noção de habitus na teoria de Bourdieu que traz 
em sua definição um sistema de disposições duradouras são também 
‘transponíveis’, mesmo que consista num conjunto de percepções que 
permite aos agentes resolver os problemas da mesma forma (BOUR-
DIEU, 2002). Contudo esse sistema não é algo estático e imutável, o que 
nos permite apontar como possibilidade para a ruptura dessa realidade 
através do exercício da politicidade a fim de instigar os agentes desse 
contexto estudado a buscar a necessária qualidade formal e política 
baseada no real sentido da educação (DEMO, 2002), pois o próprio 
teórico traz uma perspectiva menos desencantada de sua visão da 
realidade que permite “tornar a prática e a vida científica ao mesmo 
tempo mais eficazes e mais felizes ou menos infelizes” (BOURDIEU, 
2004, p. 66). 

Considerações

Realizar este estudo nos possibilitou uma melhor compreensão 
sobre a forma como temos ensinado e provoca modificações profun-
das em como compreendemos esta importante prática social que é a 
docência no ensino superior. 

Percebemos que os sujeitos do aprendizado, os discentes, neces-
sitariam saber pensar para intervir na realidade, de forma inclusiva 
e democrática, e exercitar o respeito mútuo e o diálogo, para que não 
haja espaço para imposições ou limitações na sua constituição como 
cidadão autônomo, crítico e ético. Acreditamos que este só pode ser 
formado pelo manejo adequado da educação nos seus aspectos formais 
e também políticos, bem como a partir de uma atitude docente que 
permita uma relação pedagógica de corresponsabilidade entre ambos. 

Há uma compreensão de que a prática docente necessita ser me-
lhorada, o que pode ser feito mediante estratégias que vão para além 
do simples registro do conhecimento técnico-científico mais atual ou 
mais pertinente na nossa área de ensino; mais que isso precisamos 
promover a inclusão do discente nos processos avaliativos. Assim, 
ao docente caberia propor formas, criar, intensificar, diversificar e 
reforçar a todo tempo o desejo de aprender no aluno. 
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Avaliação da aprendizagem: 
paradigmas relacionados à 
formação de profissionais  

de nível superior

Carla Regina Andrighetti 
Thaís Badini Vieira

A avaliação da aprendizagem tem sido considerada uma das ati-
vidades mais complexas e polêmicas entre as atribuídas ao professor, 
principalmente quando se refere ao ambiente universitário onde se 
observa que grande parte do corpo docente não possui formação pe-
dagógica (GOMES; ORTEGA; OLIVEIRAS, 2010).

O presente trabalho tem como objetivos: abordar temas relaciona-
dos à avaliação da aprendizagem no ensino superior; compreender as 
práticas avaliativas dentro da instituição de ensino superior; apontar 
o papel do professor no processo ensino-aprendizagem e destacar a 
importância da utilização da avaliação como forma de contribuição 
para a efetivação de aprendizagens. 

Segundo Luckesi (1999) a avaliação que se pratica na escola é a 
avaliação da culpa em que as notas são usadas para fundamentar 
necessidades de classificação de alunos, sendo utilizada para a afe-
rição e classificação, punição ou mero instrumento de controle ou 
expressão de poder. 

Vasconcelos (2000) afirma que a avaliação é um processo abrangen-
te da existência humana e implica uma reflexão crítica sobre a prática, 
no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades 
e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar 
os problemas obstáculos identificados no processo de aprendizagem. 

Libâneo (2000) define avaliação escolar “como um componente 
do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação 
dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os 
objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação 
às atividades didáticas seguintes”. 
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Segundo Mezzaroba (2000) “avaliar significa tomar posição sobre 
o valor de qualquer coisa que exista”. Em paralelo, a avaliação é uma 
prática pedagógica a serviço da aprendizagem, no entanto a maioria 
dos professores tem utilizado a avaliação formativa para mensurar o 
que aluno aprendeu. (HADJI, 2001). Atualmente, a avaliação tem sido 
tema de atenção crescente entre os educadores e também no seio 
das diversas propostas de reformas curriculares nos cursos da área 
da saúde, principalmente quando o intuito é buscar formas justas, 
precisas e válidas para avaliação do aprendizado. (RUIZ-MORENO; 
BATISTA, 2005).

A função nuclear da avaliação pode ser visualizada sob dois as-
pectos: ajudar o aluno a aprender e ao professor, ensinar. Para isso 
é necessário o uso de instrumentos e procedimentos de avaliação 
adequados (LIBÂNEO, 1999).

Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (1996) defende a ideia 
de que “o docente deve ensinar a pensar certo despertando a inteli-
gibilidade e a criatividade dos alunos com relação aos temas então 
ensinados, induzindo-os a desafios inteligíveis”.

Com relação à avaliação no Ensino Superior, Chaves (2012) afirma 
que alguns questionamentos devem ser feitos, tais como: 

Que princípios devem nortear a prática pedagógica 
de um professor universitário, e consequentemen-
te seu processo avaliativo, com vistas a uma forma-
ção profissional de qualidade? É possível dar conta 
de efetivar um processo avaliativo contínuo, crítico e 
coerente numa sala de aula universitária? Que proce-
dimentos avaliativos são mais específicos e pertinen-
tes aos processos de ensino de nível superior? (Cha-
ves, 2012).

Segundo Chaves (2012) o que se percebe sobre a avaliação no 
ensino superior é que nesse nível de ensino, a avaliação ocorre de 
adulto para adulto e que talvez por isso seja menor a preocupação em 
compreender o papel da avaliação no processo de aprendizagem, seus 
limites e possibilidades no conjunto de procedimentos que compõem 
a organização do trabalho pedagógico na sala de aula e sua influência 
na condução do processo de ensino, revestindo a avaliação de rituais 
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e atitudes discriminatórias. A maioria dos professores pratica uma 
avaliação tradicional, utilizando, basicamente, provas escritas para 
verificar a retenção dos conhecimentos repassados, não servindo para 
orientar ou reorientar o aluno, para situá-lo frente as exigências da 
disciplina e do curso e do papel que os conteúdos de cada disciplina 
têm na sua formação profissional.

Na Pedagogia Tradicional, a atividade de ensinar é centrada no 
professor que expõe e interpreta a matéria, cujo principal meio é a 
palavra, a exposição oral. Supõe-se que, ouvindo e fazendo exercícios 
repetitivos, os alunos “gravam” a matéria para depois reproduzi-la. 
Essa prática pedagógica ainda prevalece assentada nos supostos da 
racionalidade técnica, na transmissão do conhecimento, na perspec-
tiva de que uma sólida base científica deve anteceder o exercício de 
habilidades profissionais para assegurar a excelência da formação, 
na ótica de que a teoria antecede a prática (LIMA; RIBEIRO, 2002), so-
brecarregando assim o aluno de informações que são decoradas sem 
questionamento, comportamento que empobrece até as boas intenções 
da Pedagogia Tradicional que, em princípio, pretendia com seus mé-
todos, a transmissão da cultura geral. Entretanto, os conhecimentos 
se tornaram inúteis para a formação das capacidades intelectuais e 
para a compreensão crítica da realidade, uma vez que o intento de 
formação mental, de desenvolvimento do raciocínio ficou reduzido a 
práticas de memorização (LIBÂNEO, 2000). 

A maioria dos professores ainda vê o ensino como uma “mera” 
transmissão de conhecimentos, efetuada através de aulas expositivas 
e mantendo uma atitude conservadora perante o ensino e a aprendi-
zagem. O professor cumpre as exigências legais da instituição – dar 
aulas, avaliar e atribuir notas. O aluno, na maioria das vezes, mais 
preocupado em passar na disciplina, em conseguir notas, do que com 
a qualidade da sua formação profissional, submete-se passivamente 
a esse ritual (CHAVES, 2012).

Geralmente, os professores que atuam no Ensino Superior não 
tiveram em sua formação o preparo para a docência. Apenas os 
oriundos das Licenciaturas é que possuem em seus currículos uma ou 
duas disciplinas didático-pedagógicas. Assim, é bem provável que as 
dificuldades de avaliação aumentem para os docentes que atuam no 
Ensino Superior. Os alunos são mais maduros, a maioria tem maior 
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clareza do que deseja, preparam-se para uma profissão. Os profes-
sores, muito preocupados com o domínio de conteúdo, nem sempre 
conseguem dar conta dos aspectos pedagógicos de seu trabalho. Daí 
a necessidade de centrar esforços de investigar seu ensino, refletir 
sobre ele e chamá-los (os professores) a participar dessa reflexão de 
diferentes formas (BERBEL et al., 2012).

Segundo Grilo (2002) somente uma minoria está atenta às moder-
nas inovações pedagógicas. Contudo, isso não significa que a genera-
lidade dos professores negligencie a qualidade do ensino, mas, sim, 
que não têm possibilidade nem incentivos para desenvolver a sua 
capacidade pedagógica, não dispondo, desta forma, de uma atualiza-
ção de conhecimentos psicopedagógicos, que lhes permita construir 
ambientes de aprendizagem de qualidade.  

Chaves (2012) verificou que embora os professores expressem um 
entendimento de avaliação como um processo contínuo e dinâmico, 
os alunos reclamam de sistemas de avaliação estanques, meramente 
somativos, desvinculados do processo. A avaliação formativa muitas 
vezes se perde em meio ao cumprimento das normas e regras da ins-
tituição e ao comodismo de alguns professores. O mesmo autor afirma 
que são poucos os professores que utilizam as dúvidas dos alunos ou 
os resultados das avaliações como possibilidades de retomada que os 
auxilie a compreender melhor a sua trajetória no processo de cons-
trução do conhecimento e na sua formação. 

Rozendo et al.(1999) fizeram uma análise das práticas docentes 
dos professores universitários da área da saúde e destacaram que 
entre os instrumentos de avaliação citados a prova escrita foi adotada 
por 23 (79,3%) dos professores participantes da pesquisa. Os outros 
instrumentos, mais frequentemente utilizados, são: a observação do 
desempenho do aluno em aula (51,7%), o trabalho escrito (31,0%), o 
seminário (31,0%) a prova prática (20,7%) e a prova oral (13,8%). A 
maioria dos docentes (72,5%) costuma fazer uma avaliação final de 
cada unidade ou ao final da disciplina. Os critérios utilizados para a 
aprovação dizem respeito à frequência do aluno na sala de aula e à 
obtenção de uma nota final, que é a média resultante de outras aferi-
ções - variável para cada universidade. 

No entendimento desses autores, tanto os instrumentos de avalia-
ção, quanto os momentos em que ela é feita, assim como os critérios 
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para a aprovação, foram coerentes com a abordagem tradicional em 
que “a avaliação é realizada predominantemente visando a exatidão 
da reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula”.

Nesse contexto, é de suma importância compreender que a ava-
liação não é um fato isolado, mas decorre de uma prática pedagógica 
coerente e organizada, articulada ao perfil do profissional que se quer 
formar, aos objetivos desta formação e interligando ensino-aprendi-
zagem e avaliação.

As universidades além da transmissão de conhecimentos têm, 
também, a obrigação de formar pessoas, de prepará-las para a vida, 
para a cidadania, tornando os alunos futuros agentes privilegiados 
do progresso social (COSTA, 2002). Dessa forma, é necessário buscar 
uma renovação do campo da avaliação que supere o velho conceito e 
as práticas arraigadas de avaliação como constatação/ verificação do 
nível de aprendizagem do aluno. É preciso conhecer as características 
dos processos, identificando as causas e as consequências e não apenas 
dos resultados em si, tornando possível tomar medidas que possam 
contribuir para o aperfeiçoamento do ensino e consequentemente 
para a efetivação da aprendizagem.  

As características distintivas da aprendizagem no nível do ensino 
superior são o desenvolvimento da compreensão e a capacidade de 
aplicação de conhecimentos a situações práticas variadas, ou, dito de 
uma outra forma, o estudante, passa de um sujeito passivo do ensino 
para um sujeito ativo da aprendizagem. Esta mudança de paradigma 
requer, por parte do professor, uma nova atitude de ensino, com a 
utilização de novas abordagens e estratégias de intervenção pedagó-
gica (FERREIRA, 2009). 

Ademais, convém ressaltar que, nessa abordagem, o professor 
deixa de ser um transmissor de conhecimentos e passa a ser um fa-
cilitador de aprendizagens, devendo: privilegiar a compreensão em 
relação à memorização; treinar a capacidade de aquisição e assimila-
ção crítica da informação e fomentar a interatividade do ensino com 
grande participação dos alunos e utilizar métodos diversificados de 
ensino (sessões tutoriais de revisão de matérias e de esclarecimento 
de dúvidas, sessões de estudo orientado, seminários para discussão de 
temas ou de artigos científicos, trabalhos e discussão de grupo, visitas 
de estudo, etc.) (GRILO, 2002). Além disso, é mister que haja coerência 
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em um sistema de avaliação, que se considere a relação mútua exis-
tente entre os aspectos qualitativos e quantitativos desse processo, a 
natureza da relação pedagógica e os objetivos que se propõe alcançar, 
pois o ensino constitui um processo eminentemente complexo, que 
evolui de maneira dinâmica (LUCKESI, 1991).

A avaliação deve-se constituir em um momento dialético de re-
flexão sobre teoria-prática no processo ensino aprendizagem. Nesta 
perspectiva, além dos aspectos cognitivos, os aspectos de natureza não 
cognitiva (afetividade, participação, compromisso, responsabilidade, 
interesse, habilidades e competências) têm que ser considerados. 
Avaliar tem como base acolher uma situação, para, então (e só então), 
ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, 
se necessário. Como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não 
a exclusão; a inclusão e não a seleção (que obrigatoriamente conduz 
a exclusão). O diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, 
situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar 
condições para a obtenção de uma maior satisfação daquilo que se 
esteja buscando ou construindo (LUCKESI, 1995).

Vieira (2001) apontou que “para formar profissionais competentes, 
os projetos político-pedagógicos dos cursos da área de saúde devem 
incluir em seus currículos, entre outras, habilidades cognitivas, afeti-
vas, de valorização do ser humano”.

Mudanças mais significativas em relação à avaliação da aprendi-
zagem do aluno no ensino superior dificilmente acontecerão por meio 
de ações individuais isoladas, desvinculadas de um projeto pedagógi-
co curricular compartilhado e participativo, que favoreça a reflexão 
conjunta e que não desconsidere o papel que o contexto social exerce 
sobre a função que a universidade tem na formação profissional e 
os riscos de, por meio da avaliação, legitimar processos de exclusão 
e discriminação na sala de aula universitária. Dessa forma, possibili-
tar, por meio de reflexões conjuntas, a análise do que é aparente e do 
que está subjacente às práticas avaliativas no ensino superior é um 
caminho promissor para descortinar a sua complexidade e as possi-
bilidades que ela coloca, quando integrada aos objetivos de ensino e 
da formação profissional, para atuar a serviço da aprendizagem do 
aluno (CHAVES, 2012). 
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As dinâmicas e as relações intra e interpessoais na sociedade emer-
gente devem alicerçar-se não só em conhecimentos de uma inteligência 
esclarecida e refletida, mas também em uma inteligência emocional. 
Essa atitude possibilitará o desenvolvimento de capacidades essen-
ciais para compreender situações e resolver problemas a partir de 
reconfigurações de saberes adquiridos que, por sua vez, criam novos 
saberes e novas formas de comunicação implicando novas formas de 
trabalhar em equipe, de assumir riscos, de ser proativo, de utilizar no-
vas ferramentas tecnológicas, de identificar necessidades próprias de 
formação. Para alcançar tais objetivos, torna-se necessário introduzir 
uma nova perspectiva de avaliação, diversificar os perfis de forma-
ção, desenvolver o trabalho em equipe, compensar a tendência para 
uma sociedade excessivamente virtual em que cada pessoa disporá 
de seus próprios canais ou espaços de informação, cada vez mais ao 
seu alcance abrindo novas possibilidades de diálogo, de confronto de 
ideias, de experiências e de convivência (TAVARES; ALARCÃO, 2001).

Assim, a avaliação do processo ensino-aprendizagem torna-se mui-
to mais do que aplicar testes, levantar medidas, selecionar e classificar 
alunos. Avaliar exige, antes que se defina aonde se quer chegar, que se 
estabeleçam os critérios, para, em seguida, escolherem-se os procedi-
mentos, inclusive aqueles referentes à coleta de dados, comparados e 
postos em cheque com o contexto e a forma em que foram produzidos. 
Ao avaliar, o professor constatará as condições de aprendizagem dos 
alunos, para, a partir daí, prover meios para sua recuperação, e não 
para sua exclusão, se considerar a avaliação um processo e não um 
fim. Nesse contexto, torna-se de suma importância não só avaliar o que 
e como se aprendeu, mas também o que e como se ensinou, de forma 
a ter informações sobre o que sabe e o que sabe fazer um estudante 
nos diferentes momentos de sua formação profissional. 
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Características entre métodos de 
ensino e estratégias de ensino

Emerson Dionísio Belançon 
Marcus Vinícius de Andrade Neves

As pesquisas na área da pedagogia têm contribuído para o avanço 
na compreensão do ensino-aprendizagem. Análises sobre o desenvol-
vimento evolutivo da criança até a adolescência foram realizadas a fim 
de entender a interação entre o material a ser aprendido e os processos 
psicológicos necessários para o aprendizado propondo alternativas 
pedagógicas para os profissionais que atuam nesta área e contribuin-
do para a compreensão dos processos cognitivos nas distintas fases.  

Pesquisas como a de Villani et al, (1997), sobre mudança conceitual 
têm demonstrado que a relação professor-aluno é capaz de influenciar 
o nível de envolvimento dos estudantes nas tarefas escolares e sua von-
tade de persistir nela.  Como consequência, a competência do professor 
tem evoluído. O recente crescimento de uma visão construtivista de 
ensino e aprendizagem nos meios didáticos recoloca o problema da 
formação do professor, ressaltando a importância do seu conhecimento 
científico e da natureza de sua competência profissional.

As propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para 
o ensino de ciências orientam-se pela necessidade de o currículo res-
ponder ao avanço do conhecimento científico e às novas concepções 
educacionais, deslocando o eixo da questão pedagógica, dos aspectos 
puramente lógicos para aspectos psicológicos, valorizando a partici-
pação ativa do aluno no processo de aprendizagem.

O Professor ideal

Definir como seria um professor ideal não é tarefa fácil, isto porque 
tal definição envolve necessariamente elementos subjetivos, o que 
implica dizer que um aluno pode considerar determinado professor 
como excelente, enquanto outro aluno não o considera. Assim, a carac-
terização do que vem a ser um bom professor envolve um julgamento 
de valor de caráter subjetivo. 
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Existem teorias que auxiliam o professor para um bom desem-
penho da sua profissão. Não é apenas dominar o conteúdo que será 
ensinado, mas saber a melhor maneira de passar esse conteúdo. No 
entanto não existe nada melhor e mais concreto do que a experiência 
do próprio professor em sala de aula. 

A formação do professor deve ser permanente, logo não há docên-
cia sem discência. Quem ensina também aprende ao ensinar. Enfim, 
quando vivemos a autenticidade exigida pela prática, participamos de 
uma experiência única.  É importante ter interesse em novas metodo-
logias, estar sempre atualizado e buscar a própria superação. 

Pedro Demo afirma que:

O mínimo que se exige é que cada professor elabore 
com mão própria a matéria que ministra, tal elabora-
ção propende a ser uma síntese que poderá ser bara-
ta, se for reprodutiva, mas poderá ser criativa, se aco-
lher tonalidade própria reconstrutiva (DEMO, 2004, 
p. 144).

Libâneo (2005, p. 67) afirma que muitos professores aderem às 
teorias que conferem sentido ao seu modo usual de agir na sala de 
aula, não as teorias que lhe são trazidas de fora. Uma relação positiva 
entre o docente e o aluno faz toda a diferença no aprendizado. Sentir-se 
confortável e seguro diante do professor é estimulante para qualquer 
um. Um aluno motivado aprende mais e produz melhores resultados 
do que um aluno sem motivações.

Paulo Freire (1996, p.109), contudo, chama a atenção para um dos 
aspectos fundamentais. O professor não pode escapar á apreciação do 
aluno, visto que a maneira como o aluno percebe, tem uma importân-
cia capital para o desempenho do professor. Segundo ele, saber que 
não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como 
me percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa 
de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu desempenho 
(FREIRE, 1996, p.109).

Para que o aluno se identifique com o professor, é preciso que 
este conheça sua realidade. É importante que o professor entenda 
que está trabalhando com pessoas das quais passam por problemas e 
dificuldades o que influenciam no aprendizado do aluno.
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Ensinar também exige respeito ao conhecimento da realidade 
social do aluno porque aproveita a experiência dessa mesma reali-
dade. Logo, ensinar exige ética e transgredi-la a ética é transformar 
a experiência educativa em puro treinamento técnico. Simplesmente 
não há como fugir de decisões éticas, desde a escolha de conteúdos até 
o método a ser utilizado ou a forma de relacionamento com os alunos. 
As palavras de Paulo Freire são esclarecedoras: não posso ser professor 
sem me pôr diante do aluno, sem revelar com facilidade ou relutância 
minha maneira de ser de pensar politicamente (FREIRE, 1996, p.109).

Outra questão da ética, Paulo Freire chama a atenção para o compro-
metimento do professor com a prática educativa. A capacidade de fazer 
justiça, ou seja, está sempre comprometido com a verdade. Por isso, o ato 
de educar exige comprometimento. Nessa perspectiva, diz Paulo Freire 
(1996, p. 108) que não é possível exercer a atividade do magistério como 
se nada ocorresse conosco. Pedro Demo (2004, p. 131) o complementa 
ao afirmar que o professor sem produção própria não tem condições de 
superar a mediocridade imitativa, repassando, pois esta mesma.

Refletindo sobre a aprendizagem

A aprendizagem ocupa espaço significativo na produção do conhe-
cimento teórico sobre educação. Pensar a aprendizagem se constitui 
desafio atual e urgente na medida em que se ouvem vozes de diferentes 
direções proclamando a consolidação da sociedade do conhecimento. 
A aprendizagem está irmanada à História do Homem, à sua constru-
ção enquanto ser social capaz de enfrentamento e adaptação a novas 
situações. Do momento que se ensinou e aprendeu, de forma mais ou 
menos elaborada e organizada, começam surgir discussões em torno 
da aprendizagem, com seu estudo estando mais intimamente ligado 
ao desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência. Contudo, não se 
procede de forma uniforme e concordante. O estudo da aprendizagem 
centrou-se em diferentes aspectos, de acordo com diversas correntes 
da Psicologia, e com diferentes perspectivas que cada uma defendia. 

A Psicologia se preocupou, sobremaneira, com questões de apren-
dizagem, porém essa discussão estendeu-se a outros campos do saber 
humano. Assim, sempre que se for falar em aprendizagem tem-se 
necessidade de precisar a respeito do entendimento em relação a ela 
e o foco que se pretende dar. 
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Encontrou-se em Antunes (2002) uma primeira ideia sobre apren-
der. Significa reestruturar o sistema de pensamento com o qual com-
preendemos as coisas, pessoas e, naturalmente, o mundo. Para Morgan 
(1977), a aprendizagem é qualquer mudança relativamente perma-
nente no comportamento, e que resulta de experiência ou prática.

Pedro Demo (2004 apud NOGARO, 2005), afirma que a aprendiza-
gem funciona de dentro para fora, diferentemente de máquinas, com-
putadores que necessitam de comandos.  A capacidade de construir, de 
dar formas diferentes às coisas é atributo humano, superando assim o 
tecnicismo e o mecanicismo. O ser humano, como ser inacabado, leva 
este mesmo movimento para a dinâmica da vida em outras dimensões.

Pedro Demo (2004, p. 17) diz sobre as dinâmicas da vida que entre 
as mais fantásticas do desenvolvimento humano está a habilidade 
infinita de aprender e conhecer.

Relação Professor - Aluno 

A principal dificuldade para muitos professores é justamente 
estabelecer uma relação interpessoal com os alunos, pois o fazendo, 
o professor tem que se despir de todo o preconceito com a diferença 
de conhecimentos entre ele e o aluno, fato este que o coloca num pe-
destal, e assim dificulta o entendimento das dificuldades encontradas 
por seus alunos.

Não é possível educar sem dialogar. É importante que o aluno se 
sinta tratado como pessoa, e não simplesmente como mais um. É im-
portante que o aluno se sinta a vontade para questionar ou expor suas 
ideias, buscando assim, um melhor relacionamento, o professor será 
tratado com respeito e como educador, dando oportunidade ao diálogo.

Segundo Gadotti (1999, p. 2), “o educador para pôr em prática o diá-
logo, não deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, 
colocar-se na posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo 
um analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da vida”.

Freire destaca as características do professor que envolve afetiva-
mente seus alunos, afirmando que:

O bom professor é o que consegue, enquanto fala tra-
zer o aluno até a intimidade do movimento do seu 
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pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma 
cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. 
Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 
pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, 
suas incertezas (FREIRE 1996, p. 96).

Logo, a relação entre professor e aluno depende, fundamental-
mente, do clima estabelecido pelo professor, da relação empática com 
seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de 
compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o seu conhe-
cimento e o deles.

Os professores não só transformam a informação em conhecimento 
e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Não existe um 
indivíduo pronto. Sempre passamos por situações que mudam nossos 
conceitos e posição sobre determinado assunto.

Para Luckesi (1994, p. 30) “a educação dentro de uma sociedade 
não se manifesta como um fim em si mesma, mas sim como um instru-
mento de manutenção ou transformação social”. Dentro deste contexto 
de reflexão e participação, as práticas educativas se posicionam como 
interseção do campo de conhecimento que norteia as representações 
do homem e da sociedade no qual querem a cada dia se efetivar.

Segundo Philippe Perrenoud  nós professores agimos assim:

Todos nós refletimos na ação e sobre a ação, e nem 
por isso nos tornamos profissionais reflexivos. É pre-
ciso estabelecer a distinção entre a postura reflexiva 
do profissional e a reflexão episódica de todos nós so-
bre o que fazemos (PERRENOUD, 2002, p. 13).

Enfim, o professor tem um importante papel na construção da so-
ciedade. Ele pode mostrar ao aluno o poder que boas atitudes geram. 
Pode ensinar além do conteúdo programático, ensinar como ser um 
bom cidadão, respeitar o próximo e expor idéias sem se impor. 
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Método de ensino e estratégia de ensino

Ao tratarem de estratégia de ensino e métodos de ensino, muitos 
autores utilizam essas expressões como sinônimos. Há uma grande 
confusão em relação a essas expressões, que possuem significados e 
realidades distintas.

Uma das distinções é delineada por Maria Raineldes Tosi (2003) 
quando afirma que o termo método é utilizado em âmbito univer-
sitário, enquanto estratégia é utilizado em outros níveis escolares. 
Contudo, há outras diferenciações em relação não somente ao uso, 
mas também ao conteúdo desses termos.

Segundo Libâneo (1993:150), ao dirigir e estimular o processo de en-
sino em função da aprendizagem, o professor utiliza intencionalmente 
um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos 
que é chamado de método.

O método é o caminho a ser trilhado pelo professor desde o plane-
jamento até a avaliação do período letivo e pode ser entendido como 
um conjunto de etapas que serão vencidas, de forma sistematizada, na 
busca pelo conhecimento. Nas palavras do professor Libâneo:

Em resumo, podemos dizer que os métodos de ensino 
são as ações do professor pelas quais se organizam as 
atividades de ensino e dos alunos para atingir objeti-
vos do trabalho docente em relação a um conteúdo es-
pecífico. Eles regulam as formas de interação entre en-
sino e aprendizagem, entre professor e os alunos, cujo  
resultado é a assimilação consciente dos conhecimen-
tos e o desenvolvimento das capacidades cognosciti-
vas e operativas dos alunos (LIBÂNEO 1993, p. 153).

O método é responsável pela transparência e a objetividade da 
relação ensino-aprendizagem. Existem diversos tipos de métodos que 
podem auxiliar o professor a traçar esse caminho, dentre os quais se 
destacam o indutivo, o dedutivo, o dialético e o hipotético-dedutivo. A 
escolha do método adequado dependerá da formulação dos objetivos 
e dos conteúdos de cada disciplinas. Ademais, a escolha do método 
deve levar em consideração a condição discente, suas características, 
aspirações e desenvolvimento.
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Um dos componentes dos métodos são as técnicas, que compreen-
dem mecanismos utilizados pelo professor para atingir um objetivo 
de acordo com o método escolhido. Existem diversos tipos de técnicas: 
centrada no professor e centrada no aluno.

Para Petrucci e Batiston (2006, p. 263), a palavra estratégia esteve, 
historicamente, vinculada à arte militar no planejamento das ações a 
serem executadas nas guerras, e, atualmente, largamente utilizada no 
ambiente empresarial. Porém, os autores admitem que:

(...) a palavra estratégia possui estreita ligação com o 
ensino. Ensinar requer arte por parte do docente, que 
precisa envolver o aluno e fazer com ele se encante 
com o saber. O professor precisa promover a curio-
sidade, a segurança e a criatividade para que o prin-
cipal objetivo educacional, a aprendizagem do aluno, 
seja alcançado (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 263).

Desse modo, o uso do termo “estratégias de ensino” refere-se aos 
meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, 
de acordo com cada atividade e os resultados esperados. 

Luckesi (1994) considera que os procedimentos de ensino geram 
consequências para a prática docente: para se definir procedimentos 
de ensino com certa precisão, é necessário ter clara uma proposta 
pedagógica; é preciso compreender que os procedimentos de ensino 
selecionados ou construídos são mediações da proposta pedagógica e 
metodológica, devendo estar estreitamente articulados; se a intenção 
é que efetivamente a proposta pedagógica se traduza em resultados 
concretos, tem-se que selecionar ou construir procedimentos que 
conduzam a resultados, ainda que parciais, porém complexos com a 
dinâmica do tempo e da história; ao lado da proposta pedagógica, o 
educador deve lançar mão dos conhecimentos científicos disponíveis; 
estar permanentemente alerta para o que se está fazendo, avaliando 
a atividade e tomando novas e subsequentes decisões. 

No processo de ensino-aprendizagem, vários são os fatores que 
interferem nos resultados esperados. Essa missão torna-se mais difí-
cil quando se analisa as precariedades dos sistemas educativos e as 
mazelas sociais que se avolumam, sobretudo nos países mais pobres. 
O avanço tecnológico aumentam a tensão na busca de alternativas  
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metodológicas que possam atrair os estudantes para o mundo do saber, 
o qual exige certo rigor e disciplina. 

Luckesi (1994) ao analisar a forma como o planejamento de ensino 
é realizado, faz a crítica que a atividade é executada como um preen-
chimento de formulário e relata: 

Começa-se pela coluna de conteúdos, que é mais fá-
cil. Os conteúdos já estão explícitos e ordenados nos 
livros didáticos. Basta, para tanto, copiar o índice. A 
seguir, inventam-se os objetivos que casem com os 
conteúdos indicados. De fato, o planejamento exi-
ge o contrário: em primeiro lugar, o estabelecimento 
dos objetivos e, depois, encontrar  os conteúdos que 
os operacionalizem. As atividades para efetivar esses 
conteúdos já estão definidas “desde sempre”. Por que 
pensar nelas? Todo mundo dá aulas com exposição, 
dinâmica de grupo etc. É o senso comum pedagógi-
co que conduz a essa decisão (LUCKESI, 1994, p.105).  

O processo de ensino, do qual o professor é o sujeito; e o processo 
de aprendizagem, do qual o sujeito é o aluno, são processos que se 
comunicam entre si, sendo, portanto, interdependentes. Tanto no 
processo de ensino como no de aprendizagem, os sujeitos envolvidos 
desempenham ações que visam contribuir para a aprendizagem. Os 
professores planejam atividades com a intenção de favorecer a ação 
do aprendiz sobre um determinado objeto de conhecimento e essa 
ação esta na origem de toda e qualquer aprendizagem. Os alunos, por 
sua vez, se organizam para estudar visando também a aprendizagem.

Considerações

Os métodos e estratégias de ensino precisam ser escolhidas de acor-
do com o que se pretende que os alunos aprendam. Como o processo 
de aprendizagem abrange o desenvolvimento intelectual e efetivo, bem 
como o desenvolvimento de competências e atitudes pode se deduzir 
que o método a ser usado deverá ser variado e adequar-se ao perfil 
do aluno e aos objetos pré-estabelecidos.

No meu ponto de vista, os alunos são motivados quando há uma 
interação entre eles e o professor mediador, quando suas experiên-
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cias e falas são valorizadas, quando o conteúdo é relacionado com 
circunstância próximo a fatos reais. O professor deve atentar-se para 
estimular situações de envolvimento com os alunos, de aproximação, 
de contato, além de dedicar todo um cuidado à sua apresentação. Ele 
não deve considerar-se como sujeito petrificado com a simples tarefa 
de transmitir conhecimentos para alunos-objetos, podendo desprover-
-se de quaisquer responsabilidades além do conteúdo.

O método é o caminho a ser trilhado pelo professor desde o plane-
jamento até a avaliação do período letivo e pode ser entendido como 
um conjunto de etapas que serão vencidas, de forma sistematizada, na 
busca pelo conhecimento. Enquanto, estratégia de ensino refere-se aos 
meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, 
de acordo com cada atividade e os resultados esperados.
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O uso do portfólio reflexivo  
como instrumento avaliativo  

no ensino superior

Juliana Cristina Magnani Primão

Nos últimos tempos, mais precisamente a partir de 1990, tem cresci-
do o número de produções científicas, como livros, teses e dissertações 
a respeito do processo de avaliação do conhecimento, principalmente 
devido a mudanças nas concepções de ensino e aprendizagem. Esses 
trabalhos vêm mostrando que a maioria dos métodos avaliativos uti-
lizados nas universidades estão ultrapassados, fazendo-se necessária 
uma ruptura nesse processo considerado como abortivo de pensamen-
tos (ALVARENGA, 2001; VIEIRA, 2002). 

Hoje, não se aceita mais a ideia de que o saber seja algo estático, 
tampouco exclusividade da escola, pois o volume de informações di-
fundidas pelos meios de comunicação não pode ser ignoradas como 
alheias ao processo de formação profissional (VIERA, 2002).

Alvarenga (2001, p. 1) propõe “uma forma de avaliar que pode 
beneficiar o professor que pretende mudar um pouco seu cotidiano e 
o aluno que pretende desenvolver um pouco mais suas competências e 
habilidades”. Dentre as estratégias de ensino-aprendizagem-avaliação, 
destaca o uso do portfólio como uma das formas que tem demonstrado 
mais efeitos positivos entre acadêmicos e docentes e que cumpre os 
requisitos de uma avaliação formativa.

O portfólio é um instrumento que abrange a reunião de todas as 
atividades realizadas pelo acadêmico durante um período determinado 
e permite que o mesmo desenvolva a habilidade de avaliar sua própria 
produção. De acordo com Silva e Francisco,

o portfólio é utilizado como uma estratégia que poten-
cializa a reflexão sobre as práticas desenvolvidas pe-
los estudantes, apoiando o processo de construção de 
conhecimento contextualizado e o desenvolvimento 
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pessoal e profissional dos envolvidos, favorecendo a 
compreensão dos significados possíveis e a atribuição 
de sentido(s) às situações e aos conceitos que consti-
tuem o cerne da aprendizagem, estimulando o desen-
volvimento crítico e reflexivo do formando (SILVA e 
FRANCISCO, 2009, p. 563).

Para Friedrich et al. (2010), o portfólio é considerado um instru-
mento de ensino, de aprendizagem e de avaliação, pois ao mesmo 
tempo em que atua como ferramenta reveladora de significados para 
o estudante, induzindo-o a expressar e registrar com liberdade, no 
portfólio, suas reflexões e impressões sobre temas de seu interesse, 
também fornece a compreensão de dúvidas em determinados assuntos, 
pela supervisão do professor.

Assim, todo o processo de construção do saber deve ser mediado e 
complementado pelo professor, quando utilizado o portfólio reflexivo 
(SILVA; FRANCISCO, 2009).

Nesse sentido, o presente texto objetiva fazer uma reflexão a res-
peito do uso do portfólio reflexivo como instrumento de avaliação do 
conhecimento em cursos de nível superior, como forma de inovação 
das práticas avaliativas.

Processo de ensino-aprendizagem

Estamos em um momento de grande discussão na educação sobre 
o processo de ensino-aprendizagem. Tem-se notado a necessidade de 
mudanças nos modelos tradicionais para acompanhar as demandas 
laborais da sociedade atual. O grande impasse reside no fato de que 
a atual geração de profissionais educadores “tiveram sua formação 
com base nos processos de transmissão de informação, na prática 
repetitiva e na perspectiva dicotômica, que separava as instâncias 
teoria e prática”. Como resultado, temos ainda hoje, profissionais com 
traços evidentes de uma profissionalização mecanicista, individualista 
e acrítica (SILVA; SÁ-CHAVES, 2008, p. 722).

Em seu livro “Pedagogia da Libertação” Freire (2005), caracteriza 
o processo de ensino-aprendizagem, segundo a Teoria da Libertação, 
como sendo resultado da aquisição de informação e a formação de 
consciência de pensar ou não, fazendo com que os estudantes se com-
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prometam com o processo de aprendizagem, para serem conduzidos 
à liberdade. O aluno deve ser capaz e livre para construir seu próprio 
conhecimento, pois este está intimamente relacionado à bagagem de 
saberes que o mesmo já possui sobre o qual ele evoluirá para um novo 
domínio. O estudante deve entender o educador como mediador e não 
transmissor do conhecimento. 

Em 1996, Paulo Freire já discutia a dualidade no ensino, tão abor-
dada na atualidade. Para ele, não há uma pessoa detentora da verdade 
e do conhecimento, pois quem ensina também aprende. O professor 
deve se valer de estratégias para facilitar a aprendizagem dos alunos, 
através dos meios disponíveis com vistas à obtenção de seus objetivos. 

Corroborando a necessidade de reavaliação das práticas pedagó-
gicas, Silva e Sá-Chaves (2008, p. 722) afirmam que: 

aprender se torna para o futuro profissional uma 
aventura criadora, algo que por isso mesmo se tor-
na muito mais rico do que a mera repetição da lição 
dada. Neste sentido, aprender é construir, (re) cons-
truir, constatar, para poder intervir e mudar (SILVA E 
SÁ-CHAVES, 2008, p. 722). 

Avaliação da aprendizagem

De maneira geral e abrangente, a avaliação da aprendizagem é 
considerada uma forma de comprovação do conhecimento, como 
verificadora da eficácia do método pedagógico e de certa forma de 
incentivo ao estudo, já que quando há provas marcadas, o aluno se 
prepara para atingir uma nota mínima (FRIEDRICH et al., 2010).

Hoffmann (2001) apud Friedrich, et al. (2010, p. 3), utilizou a se-
guinte definição: “avaliação é essencialmente questionar, é observar 
e promover experiências educativas que signifiquem provocações 
intelectuais no sentido do desenvolvimento do aluno.”

Acrescentando à definição supracitada, Luckesi (2001) entende que 
a avaliação da aprendizagem é uma prática necessária tanto para o 
educador, como para o aluno, porém, deve ser um método inclusivo, 
dinâmico, construtivo, acolhedor, que tem como objetivo auxiliar a 
permanente inclusão do educando no processo educativo. A proposta 
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da avaliação é diagnosticar uma possível fragilidade para incluir o 
aluno na busca por um resultado mais satisfatório.

Temos, dessa forma, dois tipos de avaliação, sendo eles pontuais 
e processuais.

A abordagem pontual da avaliação, também conhecida como tradicio-
nal, tem como principais características a educação centrada no profes-
sor, como detentor do saber e da autoridade. A metodologia utilizada para 
o ensino é denominada transmissão vertical, fundamentada na exposição 
oral dos conteúdos. A forma de avaliação é através de aplicação pontual 
de testes, onde apenas o aluno aprende com o professor e este avalia 
quantitativamente o que o aluno aprendeu. O estudante é analisado 
como um receptor de informações, desconsiderando as vivências e os 
saberes subjetivos de cada indivíduo. Geralmente, as avaliações pontuais 
não permitem o acompanhamento real do processo de aprendizagem do 
aluno, portanto, não é uma avaliação contínua. Assim mesmo, é a forma 
mais utilizada pelos docentes, denunciando a necessidade de reformu-
lação das práticas pedagógicas (FRIEDRICH et al., 2010).

Em oposição, na abordagem processual ou sociocultural, o aluno 
é tido como um ser ativo, curioso e social. O eixo principal do pro-
cesso de aprendizagem passa a ser o aluno, estimulado a construir 
o conhecimento, a refletir e a pensar pelo professor, que assume o 
papel de facilitador do processo ensino-aprendizagem ao criar espaços 
para diálogos, compartilhar responsabilidades e estimular desafios. 
Esta abordagem favorece o comprometimento, a busca por novas 
informações, a autoavaliação e a reflexão crítica sobre cada conteú-
do trabalhado. É entendida como um acompanhamento do processo 
ensino-aprendizagem de forma regular e contínua, porém sem a im-
pressão de avaliação constante e pressionada (FRIEDRICH, et al., 2010).

É necessário entender a avaliação como parte indissociável do 
processo ensino-aprendizagem e não como algo isolado, utilizado para 
medir o conhecimento dos estudantes. Está diretamente relacionada 
ao processo de ensino, e assim, deve ser conduzida como mais um mo-
mento em que o aluno aprende, otimizando a sua busca pelo sucesso 
(FRIEDRICH, et al., 2010).

Desta forma, no ponto de vista da avaliação, o portfólio tem sido 
utilizado como um instrumento de abordagem contínua para avaliar 
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o processo de aprendizagem de estudantes, principalmente de nível 
superior, em diversas áreas do conhecimento, rompendo com a lógica 
de memorização de conteúdos, cujo objetivo é quantificar o saber do 
aluno (SILVA; FRANCISCO, 2009).

A estratégia do portfólio reflexivo

O portfólio reflexivo tem como objetivo auxiliar o estudante a 
desenvolver a habilidade de avaliar seu próprio trabalho, através da 
reflexão sobre sua prática acadêmica (ALVARENGA, 2001).

Este método, relativamente novo e inovador de avaliação, tem 
sido utilizado em diversas áreas de formação profissional, tecendo 
um papel essencial em vários contextos educativos, como estratégia 
que potencializa a construção do conhecimento de forma reflexiva 
(SILVA; SÁ-CHAVES, 2008).

Friedrich, et al., atentam para o fato de que: 

as atuais exigências mundiais procuram profissionais 
qualificados com habilidades de comunicação, relacio-
namento interpessoal e pensamento crítico-reflexivo. 
Para que os cidadãos possam assumir o papel de ato-
res críticos, é necessário que desenvolvam a capacida-
de de escutar, observar, pensar, relacionar-se com o 
mundo e com os outros (FRIEDRICH et al., 2010, p. 2-3).

Nessa perspectiva, as faculdades e universidades buscam maneiras 
de avaliação mais justas qualitativas e democráticas, que estimulem 
a formação de profissionais com estas características, em virtude 
da incoerência das formas de avaliação tradicionalmente pontuais 
(FRIEDRICH et al., 2010).

O portfólio tem sido considerado um dos saberes a serem incorpo-
rados pelos professores como forma de integrar teoria com a prática. 
É considerado um instrumento de ensino-aprendizagem integrado a 
uma forma de avaliação contínua (VILLAS BOAS, 2005).

Nos Estados Unidos da América, o uso do portfólio no meio edu-
cativo em mais de 1.000 universidades foi tão positivo que levou a 
Association for Supervision and Curriculum, a considerá-lo como uma 
das três melhores metodologias em uso no país. No Canadá, o portfólio 
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tem sido usado desde meados de 1980, onde é conhecido como “dossiê 
de ensino” (VIEIRA, 2002, p. 149).

A implementação desse instrumento requer mudança na concep-
ção sobre avaliação, sendo que o professor deixa de ser o avaliador e 
o aluno o avaliado, passando a atuarem em parceria. Isso não significa 
atenuação do rigor que a atividade confere, nem tampouco transferir a 
responsabilidade ao aluno, mas tende a ser um processo mais exigente 
e transparente (VILLAS BOAS, 2005).

O portfólio é uma forma de avaliação que possibilita julgar as 
capacidades de pensamento crítico, solução de problemas, trabalho 
coletivo, condução em pesquisa, desenvolvimento de projetos e de o 
aluno formular os seus próprios objetivos para a aprendizagem. A ava-
liação das atividades desenvolvidas durante o tempo pré-determinado 
é realizada em conjunto pelo aluno e professor, que num processo de 
retroação, enriquece o portfólio com novas informações. Analisa-se 
a trajetória do discente, valorizando-se o avanço entre as primeiras e 
últimas produções (VILLAS BOAS, 2005).

Em seu estudo, Vieira, descreve os componentes de um portfólio:

estabelecimento do objetivo do portfólio por parte do 
docente; o estabelecimento das finalidades de apren-
dizagem por parte de cada estudante; a integração 
das evidências e experiências de aprendizagem; a se-
leção das fontes que comporão o portfólio e a reflexão 
do estudante acerca de seu próprio desenvolvimento 
(VIEIRA, 2002, p. 151). 

O estudante descreve detalhadamente as práticas vivenciadas, 
podendo, no entanto, fazer uma análise crítica dos fatos para além de 
uma simples descrição. Neste momento o aluno identifica as possíveis 
causas, consequências e os significados dos elementos em estudo, 
refletindo sobre todo o processo e “também a respeito de novas pos-
sibilidades e funções que poderão vir a ser desempenhadas à luz de 
novas percepções dos problemas”. É neste contexto que o acadêmico 
desenvolve a reflexão sobre si próprio, questionando-se quanto ao seu 
desempenho e tornando-se o sujeito da sua própria reflexão (SILVA; 
SÁ-CHAVES, 2008, p. 728).
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Neste processo a aprendizagem vai ocorrendo por descoberta, na 
qual o estudante adquire o conhecimento com seus meios, mediante o 
uso de sua própria capacidade de pensar, adaptada às suas necessida-
des, sempre mediado pelas intervenções dos professores, e no qual o 
aluno participa de forma integral e efetiva (SILVA; SÁ-CHAVES, 2008).

O significado do portfólio para o trabalho docente

O uso do portfólio pelo professor, como ação avaliativa exige entre 
outros saberes o domínio do currículo, do processo de aprender e de 
ensinar. A sua implementação exige comprometimento para saber 
conduzir a exposição do aluno a diferentes situações que envolvam 
estimulação de uma variedade de inteligências, além de verificar como 
as soluções são processadas (ALVARENGA, 2001).

Em estudo realizado por Silva e Sá-Chaves (2008) alguns professores 
consideraram a estratégia inovadora, porém trabalhosa, requerendo 
tempo e dedicação para implementá-la. O mesmo sentimento demons-
trou os participantes da pesquisa realizada por Villas Boas (2005, p. 
298), que informaram “sentir-se sobrecarregados e cansados com 
tantos trabalhos para analisar”, além da preocupação em não estar 
corrigindo corretamente, por ser uma nova tarefa.

Por outro lado, a mesma pesquisa supracitada de Silva e Sá-Chaves 
(2008, p. 730) identificou uma vantagem importante desse método, pois 
“permitiu a individualização de cada estudante, e o seu processo de 
aprendizagem, identificando as lacunas no seu conhecimento e as res-
pectivas dúvidas”, ou seja, o aluno foi reconhecido como um “‘ser’ único”. 

Destacam-se ainda, outras vantagens em realizar avaliações por 
meio de portfólio, como nos mostra Vieira:

oferecer aos alunos e professores uma oportunidade 
de refletir sobre o progresso dos estudantes, ao mes-
mo tempo que possibilita a introdução de mudanças 
durante o desenvolvimento do programa; permitir 
aos professores aproximar-se do trabalho dos alunos, 
não de uma maneira pontual e isolada, como acon-
tece com as provas e exames, mas, sim, no contexto 
do ensino, baseado em momentos de aprendizagens; 
[...] possibilitar a identificação de questões relaciona-
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das com o modo como os estudantes e os educadores 
refletem sobre quais são os objetivos de sua apren-
dizagem; oportunizar aos professores e aos alunos a 
refletirem sobre o desenvolvimento dos estudantes e 
suas mudanças ao longo do curso e permitir aos pro-
fessores acompanhar o trabalho dos estudantes num 
contexto em que a atividade de ensinar é considera-
da complexa com elementos inter-relacionados (VIEI-
RA,2002, p. 152). 

Porém, nem todos os estudos mostraram um resultado satisfa-
tório em relação ao uso do portfólio. A pesquisa realizada por Silva 
e Francisco (2009) identificou uma deficiência na compreensão dos 
estudantes sobre a concepção de portfólio reflexivo, pois eles apon-
taram pouca ou nenhuma contribuição para o desenvolvimento da 
capacidade reflexiva. O que os pesquisadores puderam concluir ao 
final do estudo, foi que a participação dos professores na construção e 
acompanhamento do portfólio foi insuficiente e revelou que os mesmos 
não consideraram o portfólio como um instrumento que contribui para 
evidenciar a aprendizagem dos estudantes, demonstrando ausência 
de conhecimento sobre o assunto. Os estudantes que conseguiram 
organizar o portfólio indicaram a participação do professor como uma 
contribuição para ampliar o potencial de aprendizagem.

É válido salientar que o uso do portfólio não abole a necessidade 
de uma prova, mesmo sendo muito mais abrangente que ela. O ideal 
no contexto da avaliação formativa é que as duas metodologias sejam 
integradas (VILLAS BOAS, 2005).

A compreensão do processo pelos estudantes

Em diversos estudos realizados sobre a temática, podemos identi-
ficar que o portfólio reflexivo é uma proposta de avaliação inovadora 
e reconhecidamente eficaz no ensino superior. Contudo, algumas 
dificuldades formam encontradas através destes estudos, demons-
trando que o maior problema mencionado pelos alunos foi entender, 
inicialmente, o que seria o portfólio (COTTA, et al., 2012).

A proposta de utilização do portfólio procura eliminar o autori-
tarismo ainda presente na avaliação e na organização do trabalho 
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pedagógico. Porém, mudança provoca medo, insegurança, angústia, 
resistência e até mesmo sofrimento (VILLAS BOAS, 2005).

Quando o estudante não está habituado com esta ou outras es-
tratégias diferenciadas de avaliação, podem ocorrer alguns impactos 
negativos iniciais com a sua utilização e se não implementadas de 
maneira correta podem se tornar ineficazes (SILVA; SÁ-CHAVES, 2008).

Um estudo realizado por Villas Boas (2005, p. 296) teve como prin-
cipais dificuldades encontradas pelos estudantes na utilização do port-
fólio: “medo, repulsa, dúvidas, insegurança, estresse, questionamento, 
angústia, preocupação, ansiedade, estranhamento, incompreensão, 
fardo a mais, rejeição, apreensão, aversão”. Além disso, apontaram que 
realizar as reflexões é muito trabalhoso e demanda tempo adicional.

Representando a maioria das avaliações, o mesmo estudo de Villas 
Boas (2005, p. 296) identificou atitudes positivas quanto ao novo proce-
dimento avaliativo adotado: “curiosidade, admiração, alegria, paixão, 
orgulho pelo que tem conseguido produzir, aceitação, tranquilidade”, 
além de sentirem-se felizes em produzir e divulgar seus trabalhos. 

O estudo realizado por Cotta, et al. (2012), também demonstrou 
aceitação do método, com ênfase na capacidade que o instrumento 
possui para reforçar, avaliar e ampliar o conhecimento, através da 
reflexão dos conteúdos, com liberdade de expressão e desenvolvimento 
de aptidões pessoais que corroboram na prática profissional.

Contudo, na maioria dos estudos, alguns alunos apontaram a com-
binação entre avaliação tradicionalmente pontual (provas e testes) 
e estratégias processuais, como o portfólio como a melhor forma de 
avaliação, já que cada método possui suas vantagens e desvantagens, 
complementando-se (COTTA et al., 2012).

Entretanto, é preciso entender que a nova postura proposta em 
avaliação não significa realizar as atividades de forma descompro-
missada. Ao contrário deste conceito equivocado, “é uma avaliação 
conduzida com mais rigor e seriedade. A apresentação de evidências 
de aprendizagem, por meio de diferentes linguagens, torna o processo 
mais rico e transparente e o aluno mais exigente quanto ao seu papel 
e ao do professor” (VILLAS BOAS, 2005, p. 301).
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Considerações

Diante do abordado, entende-se que a proposta atual da educação 
é a de tornar o pensamento reflexivo o eixo do processo de ensino-
-aprendizagem, permitindo aos professores uma maior percepção do 
que seus alunos aprenderam e aos alunos a ciência do que necessitam 
aprender.

No entanto, a educação superior brasileira ainda adota, em sua 
maioria, práticas pedagógicas, inclusive avaliativas, que não contri-
buem para o desenvolvimento de sujeitos construtores de seu próprio 
conhecimento, críticos e reflexivos, capazes de atender as demandas 
laborais da atualidade.

O uso do portfólio como estratégia de avaliação em educação 
procura atender essa necessidade de reinventar a tríade ensino-
-aprendizagem-avaliação, assegurando aos discentes e docentes uma 
compreensão maior do nível de conhecimento e, desse modo, índices 
mais elevados de qualidade na formação profissional.

Porém, mudar a cultura avaliativa é um processo que tende a ser 
longo, lento e deve ser coletivo, visto que as principais medidas para o 
sucesso do uso do portfólio estão no suporte oferecido pelo professor, 
em um sistema de avaliação formativa reconhecida através do portfólio 
e em uma unificada proposta de inserção deste instrumento desde o 
início da formação acadêmica.

Dentre as estratégias que podem melhorar a aceitação do portfó-
lio e o seu uso adequado por estudantes e professores, destaca-se o 
aprofundamento e investimento em discussões em todos os âmbitos 
acadêmicos sobre o portfólio, o processo de avaliação, a função do 
professor e da universidade no processo de ensino e investir na au-
tonomia do aluno.

Pode-se concluir que o portfólio é uma proposta promissora de 
avaliação processual e conjuntamente com outras estratégias inova-
doras precisam ser concretizadas de forma a enriquecer o processo 
de formação no nível superior.
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A universidade pública e a formação 
de professores: um olhar sobre as 

licenciaturas da UFMT

Bartolomeu José Ribeiro de Sousa

Qualquer análise que se faça de uma política pública não pode 
prescindir de situá-la, como forma de intervenção do Estado na socie-
dade, no contexto das disputas mais amplas entre as classes e frações 
de classes na sociedade capitalista. Assim, o desafio teórico para a 
compreensão das políticas públicas educacionais não pode se situar 
apenas no campo fenomênico das aparências, mas penetrar no âmago 
das questões estruturais que determinam as mediações históricas, 
políticas, sociais e ideológicas e as contradições presentes no seio da 
sociedade capitalista.

Isto posto, implica tomar o objeto de análise não como um fator, 
mas como parte de uma totalidade histórica que o constitui, na qual 
se estabelecem as mediações entre o campo da particularidade e sua 
relação com uma determinada universalidade (FRIGOTTO, 2011).

Com esse norte teórico-metodológico o trabalho analisa a política de 
formação de professores para a educação básica no Brasil no período 
pós-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) 
e seus rebatimentos sobre os cursos de licenciatura da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT). O estudo tomou como esteio o Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2005-2010 e relatórios de 
avaliação institucional da UFMT realizados pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA).

Mudanças na base produtiva e a metamorfose  
da estrutura e do papel do Estado

No alvorecer dos anos 1930 o Brasil ergueu um modelo de Estado 
de caráter liberal, centralizador e intervencionista que, por injunções 
externas passou a induzir um modelo de desenvolvimento econô-
mico voltado para a constituição de um amplo mercado interno. As 
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Políticas públicas implementadas, que tinham como foco, sobretudo, 
a industrialização do país, se processaram no âmbito de um Estado e 
uma sociedade civil com características particulares. Para Coutinho 
(2004) trata-se de um Estado extremamente forte e autoritário, em 
contraposição a uma sociedade civil débil, primitiva e amorfa. Para 
esse autor o elemento característico mais importante desse modelo de 
Estado autoritário e centralizador é que ele sempre esteve claramente 
a serviço de interesses privados.

A acumulação capitalista culmina com uma grande crise de pro-
porções mundiais nos idos dos anos 1970. Esta crise se expressou, 
sobretudo, numa longa e profunda recessão econômica, que combinou 
baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação, mudando 
profundamente a dinâmica da acumulação do capital. Nesse cenário, 
são retomadas as teses do liberalismo clássico do século XIX, que vi-
nham sendo gestadas desde os anos 1940 numa forte reação teórica 
às políticas do Welfare State ou Estado de Bem Estar Social. A crise 
econômica foi o terreno fértil para que as ideias neoliberais floresces-
sem inicialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e posteriormente 
em escala planetária.

Os anos seguintes foram marcados por um processo intensivo 
e extensivo de mundialização do capital. Este passou a exigir uma 
atmosfera geopolítica que favoreça a maximização do capital e a sua 
reprodução contínua em escala mundial. O Estado, nesse contexto, ga-
nha novas configurações, sendo forçado a transmutar-se, tornando-se 
guardião dos interesses do mercado, protetor dos contratos privados, 
tendo a função de promover mercados competitivos e garantir a pro-
priedade (COSTA, 2008).

Essas mudanças que vêm sendo requeridas na estrutura e atuação 
do Estado pela globalização econômica alteram drasticamente o seu 
sentido e significado. Ianni descreve sinteticamente todo esse processo 
afirmando que:

Algumas das características “clássicas” do Estado-na-
ção parecem modificadas, ou radicalmente transfor-
madas. As condições e as possibilidades de soberania, 
projeto nacional, emancipação nacional, reforma ins-
titucional, liberalização das políticas econômicas ou 
revolução social, entre outras mudanças mais ou me-
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nos substantivas em âmbito nacional, passam a estar 
determinadas por exigências de instituições, organi-
zações e corporações multilaterais, transnacionais 
ou propriamente mundiais, que pairam acima das 
nações. A moeda nacional torna-se reflexa da moe-
da mundial, abstrata e ubíqua, universal e efetiva. 
Os fatores da produção, ou as forças produtivas, tais 
como o capital e, a tecnologia, a força de trabalho e 
a divisão do trabalho social, entre outras, passam a 
ser organizadas e dinamizadas em escala bem mais 
acentuada que antes, pela sua reprodução em âmbi-
to mundial. (...) o aparelho estatal, por todas as suas 
agências sempre simultaneamente políticas e econô-
micas, além de administrativas, é levado a reorgani-
zar-se ou “modernizar-se” segundo as exigências do 
funcionamento mundial dos mercados, dos fluxos dos 
fatores da produção, das alianças estratégicas entre 
corporações. Daí a internacionalização das diretrizes 
relativas à desestatização, desregulamentação, priva-
tização, abertura de fronteiras, criação de zonas fran-
cas (IANNI, 1999, p. 59).

Aqui no Brasil os rebatimentos da avassaladora onda neoliberal, 
bem como as mudanças na estrutura e no papel do Estado passam 
a ser implementados no governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que tomou posse em 1995. Na época foi criado o Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), com o objetivo 
de definir as estratégias e diretrizes para uma ampla reforma com o 
argumento principal de “modernizar” o Estado brasileiro. Com esse 
propósito, o MARE realizou um amplo diagnóstico da situação do 
Estado, onde afirma que a crise brasileira da última década, foi tam-
bém a crise do Estado. A administração pública burocrática passa a 
ser substituída pela administração gerencial que estabelece um novo 
ethos para o setor público. A Reforma Gerencial visa, em linhas ge-
rais, transpor o modus operandi da administração de empresas para 
a Administração Pública.

 A reforma em tela adjetivou o cidadão de cidadão cliente e pre-
conizou uma descentralização vertical das funções da administração 
federal, para os níveis estadual e municipal (BRASIL, 1995).
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Dessa forma, as mudanças ocorridas na política educacional do 
governo FHC devem ser entendidas como parte da materialidade da 
redefinição do papel do Estado (PERONI, 2003).

Os princípios propostos no Plano Diretor da Reforma do Apare-
lho do Estado são estendidos a toda administração pública federal46 
e passam a nortear as decisões do MEC na definição das políticas 
educacionais. Na educação, de acordo com o diagnóstico do governo, 
“os problemas educacionais não resultavam da escassez e sim da má 
administração dos recursos financeiros, cujas causas, entre outras, 
eram o corporativismo dos professores, sua baixa qualificação e a 
ineficiência do aparelho administrativo e burocrático das escolas” 
(DOURADO, 2006, p. 43).

A administração gerencial utiliza-se de uma série de instrumentos 
e estratégias que favorecem a instalação de uma nova cultura no seio 
da administração pública. Caracteriza-se pela busca da eficiência, pela 
redução e pelo controle dos gastos e serviços públicos, bem como pela 
demanda de melhor qualidade e pela descentralização administrativa, 
concedendo-se, assim, maior autonomia às agências e departamentos. 
Exige-se um novo perfil dos agentes públicos, em especial os gestores, 
os quais devem desenvolver habilidades e criatividade para encontrar 
novas soluções, sobretudo para aumentar a eficiência, utilizando-se 
entre outras estratégias a avaliação de desempenho e contratos de 
gestão. As instituições e órgãos públicos são instados, dessa forma, a 
incorporar um novo paradigma de organização e funcionamento com 
uma grande preocupação com o produto em detrimento dos processos 
(CASTRO, 2007, p. 124).

Para Castro,

Algumas características permitem uma melhor com-
preensão da reforma gerencial, entre elas: a descen-
tralização/desconcentração das atividades centrais 
para as unidades subnacionais; a separação entre os 
órgãos formuladores e os executores de políticas pú-
blicas; o controle gerencial das agências autônomas 
que passa a ser realizado levando-se em consideração 

46 Como a reforma consubstanciou-se no plano jurídico-legal em alterações na Constituição Fede-
ral, principalmente por meio da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, suas diretrizes também 
se aplicam aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
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quatro tipos de controle (controle dos resultados, a 
partir de indicadores de desempenhos estabelecidos 
nos contratos de gestão; controle contábil de custos; 
controle por quase mercados ou competição adminis-
trada, e controle social); a distinção entre dois tipos 
de unidades descentralizadas ou desconcentradas (as 
agências que realizam atividades exclusivas do Esta-
do e os serviços sociais e científicos de caráter compe-
titivo); a terceirização dos serviços e o fortalecimento 
da alta burocracia (CASTRO, 2007, p. 126).

Nos dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
(1995-1998 e 1999-2002) foram construídas as bases legais, políticas 
e operacionais, bem como novos marcos regulatórios que ensejaram 
de forma definitiva a inserção do Brasil na economia globalizada, 
tendo no bojo desse conjunto de mudanças os princípios e diretrizes 
do pensamento neoliberal. Essa inserção deu-se pela via da consoli-
dação e fortalecimento do Modelo Liberal Periférico que se mesclam 
com os ranços da tradição patrimonialista e autoritária da sociedade 
brasileira.

A retirada do Estado da atividade econômica, que ocorreu por 
meio das privatizações, o agravamento de sua fragilidade financeira 
com a elevação da dívida pública, a redução de sua capacidade de 
investimento e a perda de autonomia da política econômica, enfra-
queceu-lhe a possibilidade de planejar, regular e induzir o sistema 
econômico bem como a sua capacidade de financiar as políticas sociais 
(FILGUEIRAS et. al. 2010).

Para garantir o alcance dos seus objetivos e a plenitude de sua 
hegemonia, mesmo num contexto social marcado pela exacerbação 
das desigualdades sociais e por reformas regressivas para os traba-
lhadores, o neoliberalismo, por meio dos seus intelectuais orgânicos, 
das instituições de ensino e da estrutura midiática a serviço do capital, 
vem configurando uma nova dimensão educativa do Estado capitalista 
ou uma nova pedagogia da hegemonia (NEVES, 2010).

De acordo com Neves (2010) essa nova pedagogia da hegemonia tem 
como característica principal assegurar que o exercício da dominação 
de classe seja viabilizado por meio de processos educativos positivos. 
Para essa autora sua efetividade encontra-se na força de sua funda-
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mentação teórica, que legitima iniciativas políticas de organizações e 
pessoas baseadas na compreensão de que o aparelho de Estado não 
pode estar presente em todo tempo e espaço. Assim é necessário que 
a sociedade civil e que cada cidadão se tornem responsáveis pela mu-
dança da política e pela definição de formas alternativas de ação social.

Esse é o contexto sociopolítico em que foi aprovada em 20 de de-
zembro de 1996 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), com o número 9.394/96. Depois da LDB outro marco legal de 
grande importância para toda a educação brasileira foi a aprovação 
do Plano Nacional de Educação (PNE Lei nº 10.172/2001).

A elaboração e discussão da LDB e do PNE no Poder Legislativo 
contou com grande participação dos movimentos do campo educa-
cional, organizados no Fórum Nacional em defesa da Escola Pública. 
Contudo, no que pese o importante protagonismo do Fórum, na fei-
tura final desses dois diplomas legais, prevaleceu a ótica gerencial 
e economicista da Reforma do Estado, que se traduziu na restrição 
fiscal, na desconcentração de responsabilidades da União para os en-
tes subnacionais e na subordinação da política educacional à política 
econômica. (SOUSA, 2010).

Marcada por um grande nível de generalização e omissão no to-
cante aos temas estruturantes da educação brasileira a LDB foi logo 
considerada como lei minimalista. O seu caráter minimalista faz com 
que as verdadeiras diretrizes e bases da educação nacional caminhem 
por fora desta lei. Ou seja, são materializadas por uma série de de-
cretos, resoluções, portarias, medidas provisórias e emendas consti-
tucionais, encaminhadas pontualmente ao Congresso Nacional, pelo 
Poder Executivo. Esses dispositivos legais contribuem para naturalizar 
a diversificação e diferenciação institucional da educação superior, 
contribuindo com um forte processo expansionista, sobretudo nas 
instituições da iniciativa privada. Por outro lado alterando a lógica e as 
dinâmicas organizativas das IES públicas, principalmente as federais 
(DOURADO, 2011).

Os dispositivos referentes aos profissionais da educação (artigos 
61 a 67), tanto no que se referem à formação quanto à valorização, 
favorecem mais a impasses e descompromisso do Poder Público do 
que a políticas efetivas para tal finalidade. No tocante a formação ini-
cial, tanto a LDB quanto a sua regulamentação, retiram da ambiência 
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universitária a exclusividade pela formação de professores ao criar a 
figura institucional dos Institutos Superiores de Educação (ISEs). Esses 
Institutos abrigam a Escola Normal Superior e o Curso Normal Supe-
rior. Dessa forma a Lei configurou um lócus mais barato de formação 
de professores, pois não tendo status de universidades os ISES não são 
obrigados a investir em pesquisa e extensão. Os egressos dos cursos 
nesses Institutos, pelo dispositivo legal, são respaldados para somente 
repetir conteúdos, em atividades de ensino, com uma prática pedagó-
gica que se sustenta no simples saber fazer, para resolver problemas 
imediatos do cotidiano escolar (BRZEZINSKI, 2008).

O governo Lula da Silva modificou pontualmente a política ma-
croeconômica sem, contudo, alterar a essência do Modelo Liberal Pe-
riférico, que submete a economia nacional aos interesses das finanças 
internacionais. Assim, a política macroeconômica foi estruturada no 
tripé constituído pelas rígidas metas de superávits fiscais primários, 
metas de inflação e o câmbio flexível (FILGUEIRAS, 2010).

A coincidência com uma fase ascendente do ciclo econômico 
mundial permitiu resultados melhores que seu antecessor em aspec-
tos como geração de empregos e melhoria dos salários, controle da 
inflação e crescimento econômico. Com efeito, esse cenário externo 
foi decisivo para que o governo Lula da Silva incorporasse parcial-
mente as demandas dos setores subalternos, sem ferir os interesses 
do grande capital. Assim, o governo federal implementou uma política 
de expansão do crédito em particular do crédito consignado, aumento 
real do salário mínimo, mesmo este ainda continuando mínimo e a 
política social focalizada que tem como carro chefe o Programa Bolsa 
Família (FILGUEIRAS, et. al. 2010).

Políticas de formação de professores em anos 
recentes: expansão, diversificação e novos  

formatos institucionais

No tocante à política educacional, o Governo Lula da Silva pro-
moveu mudanças nos marcos legais e operacionais, reorientando a 
agenda de governo sem promover rupturas nas diretrizes gerais que 
caracterizaram a Reforma Administrativa do Estado que teve como 
foco a minimização do papel do Estado na execução das políticas pú-
blicas, sobretudo as de cunho social.
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A maior frustração da comunidade educacional com o governo 
Lula da Silva se deu pelo não cumprimento da maioria das metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação. O PNE (2001-2010) foi 
fragilizado vertebralmente com nove vetos que foram apostos nas 
metas referentes ao financiamento e materializariam os objetivos 
e diretrizes do plano. Cumpre lembrar que esse plano teve a maior 
parte da sua vigência no governo Lula, que preferiu lançar um con-
junto de ações denominado Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), sem um diagnóstico preciso da realidade educacional do país 
e sem diálogo com as entidades e movimentos sociais organizados do 
campo educacional.

O PDE, lançado oficialmente em abril de 2007, está estruturado 
num conjunto de decretos e programas já desenvolvidos pelo MEC 
e novos programas direcionados para a educação básica e superior. 
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) integra o PDE como o carro-chefe 
das ações voltadas para a expansão da educação superior pública. O 
REUNI tem como meta global a elevação da taxa de conclusão média 
dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e a relação 
de alunos de graduação em cursos presenciais de dezoito alunos por 
professor. O Programa se apoia em diretrizes importantes, há muito 
reivindicadas pelas entidades do campo educacional, como redução 
das taxas de evasão, ampliação da mobilidade estudantil, revisão da 
estrutura acadêmica e reorganização dos cursos de graduação, am-
pliação de políticas de inclusão e assistência estudantil. No entanto, 
os mecanismos efetivos de implementação do REUNI tem como base 
a lógica gerencial dos contratos de gestão, preconizados na Reforma 
Gerencial iniciada no Governo Fernando Henrique Cardoso. A libera-
ção dos recursos para a realização dos projetos fica condicionada ao 
cumprimento de metas quantitativas pelas IFES.

Entre os marcos legais a principal mudança no campo das políticas 
públicas para a formação de professores ocorreu com a aprovação da 
Lei nº 11.502/2007. Essa lei redimensionou e complexificou as com-
petências e a estrutura organizacional da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com esse re-
dimensionamento institucional a CAPES passou a ter como finalidades 
induzir e fomentar programas de formação inicial e continuada de 
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professores para a educação básica. Para o cumprimento da nova fun-
ção, a lei determina ainda que a CAPES atue em regime de colaboração 
com os Estados e Municípios e formalize convênios com instituições 
de educação superior, tanto públicas como privadas.

É oportuno lembrar que quando o PNE (2002-2010) foi aprovado o 
diagnóstico do Ministério da Educação apontava números alarmantes 
no que se refere ao nível de formação de professores em exercício na 
educação básica. Naquele momento existiam 29.458 professores lei-
gos na pré-escola. Nos quatro primeiros anos do ensino fundamental 
existiam 94.976 e nos anos finais 159.883 professores necessitavam 
de formação em nível superior em cursos de licenciatura.  No ensino 
médio 44.486 professores não tinham a formação necessária.

Encerrada a década da educação preconizada pela LDB (1997-
2006)47 e a vigência do PNE (2001-2010) tomando como base de análise 
os dados de matrículas e conclusão dos cursos de licenciatura veri-
fica-se uma realidade dramática em que o magistério vem cada vez 
menos se configurando como uma opção para os jovens que concluem 
o ensino médio. A série histórica dos dados das matrículas e concluintes 
dos cursos de licenciatura nos revela um cenário preocupante e que 
exigem políticas e ações coordenadas, com solidez e continuidade pelo 
Estado brasileiro para o enfrentamento do problema.

Fonte: MEC/Inep - 2009

47 A LDB instituiu a Década da Educação, que teve início no ano seguinte ao da sua publicação. A 
lei estabeleceu ainda que até o final da Década da Educação somente seriam admitidos profes-
sores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.
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Verifica-se pelo gráfico acima que além da sistemática redução do 
número de matrículas nas licenciaturas, indo de 1.248.404 matriculas 
em 2005 para 978.061 matrículas em 2009, temos ainda uma grande 
disparidade entre o número de matrículas e concluintes em cada ano, 
evidenciando elevado índices de abano dos cursos, por uma série de 
fatores.

É importante ressaltar também que, de acordo com dados do MEC 
a formação de professores no Brasil vem ocorrendo em um quadro de 
grande heterogeneidade, em cinco diferentes formatos institucionais: 
a) nas escolas normais que ainda oferecem o curso de magistério/nor-
mal de nível médio; b) nas universidades que oferecem os cursos de 
licenciatura compartilhados entre institutos de conteúdos específicos 
e as faculdades/centros/departamentos de educação, que oferecem 
o curso de pedagogia e a complementação pedagógica dos demais 
cursos de licenciatura; c) nas IES em geral, ou seja, nos centros uni-
versitários, faculdades integradas ou faculdades isoladas, institutos, 
centros, escolas que oferecem cursos de licenciatura em geral; d) nos 
institutos superiores de educação, criados pela LDB, para funciona-
rem no interior das IES e para assumirem toda a formação inicial e 
continuada de professores, e; e) mais recentemente nos recém criados 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que podem 
ofertar cursos de licenciatura, além de licenciaturas específicas para 
a educação profissional.

Esse quadro formativo, bastante diversificado e diferenciado em 
termos de organização, gestão e qualidade acadêmica dos cursos 
contribui para acentuar a fragmentação das políticas direcionadas à 
formação de professores no Brasil e não unifica princípios em torno de 
uma sólida formação docente e que possa contemplar questões centrais 
nos projetos de formação como o direito à educação, qualidade social 
e a gestão democrática. Com efeito, verifica-se que a formação de pro-
fessores, responde ao modelo de expansão educacional implementado 
no bojo da Reforma do Estado e subordinado às recomendações dos 
organismos internacionais (BRZEZINSKI, 2011).
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A formação de professores na UFMT:  
pontuando algumas questões

A análise documental deste trabalho tomou como esteio o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e relatórios da Comissão Própria 
de Avaliação (CPA). O PDI foi elaborado e discutido com a participação 
da comunidade acadêmica da UFMT para o período de 2005 a 2010 e 
representa o planejamento global da instituição para o período citado. 

O PDI está estruturado em oito capítulos que apresentam desde 
o contexto regional e a inserção da UFMT em Mato Grosso, aspectos 
teóricos e metodológicos, princípios, missão institucional, diretrizes 
para a gestão e organização acadêmica, além da infraestrutura, ava-
liação e acompanhamento institucional.

A Comissão Própria de Avaliação foi criada a partir de determina-
ção da Lei nº 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES). A partir da publicação dessa lei cada 
instituição de educação superior deve constituir uma Comissão Pró-
pria de Avaliação para realizar a condução dos processos de avaliação 
internos da instituição, de sistematização e de prestação das informa-
ções solicitadas pelo INEP. A lei define que essa comissão deverá ter 
atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição de educação superior.

É sentido no PDI como uma grande lacuna a ausência de princí-
pios, metas e ações específicas para o fortalecimento dos cursos de 
licenciatura e que explicitem concepções e a política institucional da 
universidade para a formação de professores. O plano trata de forma 
geral dos cursos de graduação sem distinção entre bacharelados e 
licenciaturas. O documento faz uma boa descrição dos aspectos geo-
gráficos e socioeconômicos do Estado de Mato Grosso, no entanto, não 
apresenta um diagnóstico com o perfil dos estudantes da instituição.

Essencial para a concretização dos objetivos e ações do plano o 
orçamento foi uma dimensão esquecida no PDI o que compromete de 
forma substantiva o seu raio de alcance, haja vista a importância do 
financiamento para a viabilização de uma política pública. O PDI não 
apresenta uma matriz com as fontes de recursos financeiros e a sua 
distribuição de acordo com as políticas e ações delineadas.
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Tanto o PDI como os relatórios de avaliação da CPA informam que a 
UFMT, por meio da sua Pró - Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) 
vem atuando no apoio a reformulação dos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação. De acordo com os dados da CPA já foram rees-
truturados 66 projetos pedagógicos de curso e outros 21 estão em fase 
de reconhecimento. 

Aqui cabe destacar que dados apenas quantitativos acerca da 
reformulação dos cursos de graduação por si só dizem muito pouco 
e não informam o essencial acerca de questões relacionadas aos pro-
cessos de ensino-aprendizagem, organização e gestão e a qualidade 
acadêmica dos cursos.

Observa-se que a reformulação dos Projetos de Curso no âmbito dos 
colegiados vem favorecendo um processo de rebaixamento do campo 
da Pedagogia e dos saberes da Didática. Alguns institutos ou depar-
tamentos de conteúdos específicos, em nome da inovação curricular 
estão eliminando ou assumindo as disciplinas pedagógicas da grade 
curricular, expressando uma visão do fazer docente restrita apenas 
aos conteúdos específicos. 

Cabe destacar também que as Novas Diretrizes Curriculares Na-
cionais dos Cursos de Formação de Professores, em vigor desde 2002 
e que impuseram a necessidade reformulação dos cursos de licencia-
tura, no que pese o seu caráter mandatório apresentam limites polí-
tico pedagógicos estruturais. Todo o corpo doutrinário das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação de professores está ancoradas 
na concepção da Pedagogia das Competências e enfatizam um perfil 
docente centrado na aquisição de competências para o exercício técni-
co-profissional, consistindo, pois, em uma formação prática e simplista 
(BRZEZINSKI, 2008).

Essas diretrizes não se coadunam com o horizonte político pedagó-
gico proposto pelo movimento nacional dos educadores, que há mais 
de 20 anos reivindicam políticas públicas efetivas de formação de 
professores que garantam uma sólida formação sócio histórica tendo 
a docência como a base da formação. 

Para Saviani (2011)0 as novas diretrizes curriculares nacionais 
dos cursos de formação de professores são, ao mesmo tempo, extre-
mamente restritas e demasiadamente extensivas. Muito restritas no 
essencial e excessivas no acessório.
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Considerações

A análise da formação de professores nos cursos de licenciatura 
evidencia problemas estruturais e conjunturais que extrapolam os 
limites político pedagógicos da universidade, mas que exigem desta 
um sólido compromisso com a educação pública, gratuita e com qua-
lidade acadêmica.

Cabe à universidade pública uma atuação integrada internamente 
com os seus departamentos, institutos, faculdades e unidades acadê-
micas responsáveis pela formação de professores, rompendo com os 
tradicionais antagonismos entre conhecimento específico e conheci-
mento pedagógico. Cabe também à universidade, no plano externo, 
articular-se com os sistemas de ensino, conselhos e fóruns de educa-
ção, objetivando a construção de projetos pedagógicos inovadores, 
com novos desenhos curriculares que reconheçam a importância da 
Pedagogia como ciência da educação, na perspectiva de garantir uma 
sólida formação aos professores.

Nesse momento, que em tramita no Congresso Nacional o Projeto 
de Lei do Plano Nacional de Educação para os próximos dez anos tor-
na-se um imperativo da sociedade a criação de um Sistema Nacional 
de Educação. No âmbito desse sistema a formação de professores, a 
universalização do acesso a educação básica, a democratização do 
acesso à educação superior pública e a gestão democrática devem 
constituir-se como pilares centrais.

O Estado deve prever a prover financeiramente uma política 
pública de valorização dos profissionais da educação que conjugue 
de forma coerente e articulada a formação, tanto inicial como conti-
nuada, condições adequadas de trabalho e salários articulados a uma 
carreira atrativa.
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Avaliação da metodologia  
de Problem-Based Learning (PBL) 

– híbrido pelos alunos da Medicina 
UFMT – Sinop, MT

Ricardo de Oliveira 
Marcos Correa Dias

Com o conhecimento dos mecanismos de memória e compreen-
são do modo de aprendizado do adulto, a eficiência da metodologia 
de ensino tradicional, na qual o professor ensina o aluno através de 
aulas expositivas, tem sido questionada. Em 1969, a Universidade de 
McMaster (Hamilton, Canadá) começou a utilizar uma nova meto-
dologia na educação médica, na qual o aluno desempenha um papel 
ativo no processo de aprendizagem. Essa metodologia é chamada de 
aprendizagem baseada em problemas ou PBL (problem based-learning) 
(ENGEL, 1992).

Nos dias de hoje, ambientes de estudo adequados para o apren-
dizado de adultos (andragogia) devem compreender uma complexa 
arquitetura cognitiva de aprendizado que combina aprendizagem 
contextualizada em problemas da prática médica com aprendizagem 
ativa construtivista (em etapas) e aprendizagem em grupo de cola-
boradores (HOMMES et al., 2014). Nesse ambiente de aprendizagem, 
realizado em pequenos grupos de alunos guiados pelo docente tutor, 
os estudantes precisam resolver problemas significativos relacionados 
à prática da clínica médica e ao contexto das disciplinas ministradas, 
além de compartilhar a informação e discutir as ideias conflitantes 
entre eles (SIMONS et al., 2000; DONNER e BICLEY, 1990). Esses dis-
tintos passos no PBL têm demonstrado efeitos positivos a curto e 
longo prazo para os estudantes de medicina, principalmente quando 
realizados em pequenos grupos de estudo (VAN BLANKENSTEIN et al., 
2009; SCHMIDT et al., 1989). De acordo com as crescentes evidências 
dos benefícios da aprendizagem em PBL, muitas escolas de medicina 
por todo o mundo têm adotado essa metodologia para o ensino dos 
estudantes de graduação (HOMMES et al., 2014).  
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O PBL pode ser definido como uma metodologia de ensino da andra-
gogia que estimula o desenvolvimento do censo crítico, trazendo para 
a vida do profissional formado atributos como a rápida adaptabilidade 
a mudanças, habilidade de resolver problemas não triviais, adoção de 
uma abordagem holística, facilidade de inter-relacionamento pessoal 
e trabalho em equipe, capacidade de identificação de pontos fortes e 
fracos e compromisso com o aprendizado e aperfeiçoamento progres-
sivos (SAVERY, 2006). Nessa metodologia de ensino, os estudantes de 
medicina desempenham melhores processos de aprendizagem quando 
as grandes turmas da graduação tradicional são montadas em peque-
nos grupos (HOMMES et al., 2014). Assim, o aprendizado nos pequenos 
grupos de alunos (6-8 alunos por grupo de tutoria) é direcionado pelos 
problemas criados pelos docentes com o intuito de estimular o estudo 
de áreas específicas dentro das disciplinas ministradas. O professor 
(tutor) desempenha um papel de facilitador do aprendizado que apenas 
conduz a ordem e avalia a qualidade das sessões de tutoria semanais.

No Brasil, a metodologia ativa vem sendo implantada nos cursos 
de medicina devido às exigências das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de medicina e como em outros países, as 
discussões sobre os benefícios e a preferência dos professores, alu-
nos e profissionais da educação acerca dessa metodologia também 
aumentaram. Além da metodologia tradicional, a educação médica 
brasileira adotou mais dois tipos de metodologia ativa: o PBL híbrido 
que é caracterizado por conter aulas expositivas juntamente com as 
tutorias (Figura 1); e o PBL puro, que praticamente não possui aulas 
teóricas expositivas ministradas pelo professor. Assim, diante desses 
três métodos de ensino, a discussão e a preferência por um dos métodos 
ainda não está muito clara entre os educadores e os alunos (BERBEL, 
1998; KOH et al., 2008) .  

O objetivo do presente estudo é avaliar a implementação e aceita-
ção do Problem-based Learning (PBL)-híbrido como metodologia de 
ensino-aprendizagem no curso de Medicina da UFMT, Sinop. 

Material e Métodos

O método de pesquisa utilizado foi de natureza descritiva e explo-
ratória. Essa abordagem quantitativa foi realizada no final do primeiro 
semestre acadêmico, através da aplicação de um questionário (Figura 
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2) que avaliou a preferência dos alunos e a eficiência da metodologia 
de ensino empregada no curso de Medicina da UFMT, Sinop, MT.

Resultados e Discussão

Estudos demonstram que a utilização da metodologia tradicional 
como ferramenta de ensino para adultos não é mais eficaz que a 
metodologia PBL e, de certa forma, é considerada entediante pelos 
alunos (HOFFMAN et al., 2006). Dessa forma, o presente trabalho se 
harmoniza com esses achados, pois 82,69% (63,46% PBL-híbrido e 
19,23% PBL puro) dos alunos do curso de medicina da UFMT, campus 
de Sinop preferem a metodologia PBL (Figura 3A). Além disso, 73,43% 
dos alunos relataram que o conteúdo proposto pelo curso foi melhor 
assimilado durante a sessão de tutoria do que com a aula expositiva 
tradicional ministrada pelo professor (Figura 3B) e 96% (46% excelente, 
36% ótimo e 14% muito bom) disseram que aprenderam o conteúdo 
oferecido na tutoria (Figura 5M). Para assegurar que o conteúdo foi 
assimilado de forma ativa pelo aluno, no presente trabalho foi ques-
tionado aos participantes se durante a sessão de tutoria, o professor 
foi fonte de conhecimento (Figura 3C), e a maioria responderam que 
não (88,46%). Entretanto, pesquisas apontam que o desempenho do 
aluno com conhecimentos adquiridos através da metodologia tradi-
cional é igual ao dos alunos que adquiriram conhecimentos através 
da metodologia PBL. Apesar disso, ao longo dos anos, vários países 
inseriram o PBL na educação médica, tais como os Estados Unidos, 
Canadá, Holanda, Austrália e nos últimos anos, o Brasil (ENGEL, 1992). 
Esses países adotaram a metodologia ativa porque além de preparar 
o aluno para buscar e aprofundar o aprendizado, de acordo com sua 
necessidade, proporciona ainda, melhora no relacionamento com os 
colegas de trabalho e com o paciente, no atendimento e integração dos 
conteúdos da área básica e também da área clínica (HILL et al., 1998; 
O´NEILL et al., 2003; KOH et al., 2008).

Com relação à influência da metodologia ativa nos aspectos com-
portamentais e sociais, os alunos avaliaram positivamente, pois os 
sujeitos do estudo relataram que houve melhora na receptividade 
das críticas recebidas, mudança de atitude em função de críticas 
recebidas, melhora no respeito às opiniões dos colegas, melhora na 
comunicação em público e na relação interpessoal (Figura 5A-N). Em 

334 



todas as questões descritas acima, a soma da porcentagem dos alunos 
que classificaram como excelente, ótimo e muito bom foi acima de 90%. 
De fato, evidências na literatura demonstram que o aspecto social é 
o benefício mais bem alcançado na metodologia PBL (GOMES et al., 
2009). De acordo com Gomes et al 2009, graduados em Medicina que 
tiveram o PBL como metodologia de ensino, relataram que a metodo-
logia ativa proporcionou uma visão mais humanista do paciente, a 
integração dos conteúdos oferecidos durante a graduação e melhora 
nos relacionamentos interpessoais com os colegas de trabalho e tam-
bém com os pacientes. 

Atividade em grupo é outro fator de extrema importância na vida 
pessoal e profissional do indivíduo e a metodologia PBL proporciona 
esse treinamento durante a sessão de tutoria, pois em vários momentos 
os alunos trabalham em grupo pra atingir o mesmo objetivo. Dessa 
forma, os sujeitos da presente pesquisa também avaliaram o próprio 
desempenho com relação a sua colaboração com o grupo de tutoria 
e eles também avaliaram positivamente este quesito, pois 72% (soma 
da classificação: excelente, ótimo e muito bom) consideraram que 
contribuíram com a discussão em grupo (Figura 5D) e 68,63% (soma 
de classificação excelente, ótimo e muito bom) consideraram impor-
tante a construção do mapa conceitual em grupo (Figura 4B).  Esses 
dados corroboram o estudo de Gomes et al. 2009, pois esses autores 
demonstraram que egressos do curso de medicina que tiveram a me-
todologia ativa como método de ensino na graduação, apresentaram 
maior capacidade de trabalhar em grupo com profissionais da mesma 
área e de áreas diferentes.

Muitos estudos qualitativos comparando a metodologia tradicional 
com a metodologia ativa devem ainda ser realizados para elucidar 
se o PBL é realmente mais eficaz na educação médica, e dessa forma 
consolidar e expandir, de maneira progressiva, para todas as escolas 
médicas e também para outros cursos em outras áreas que envolva o 
aprendizado para adultos.
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Aprendizado Baseado  
em Problemas – uma experiência  

do curso de graduação em  
Medicina da Universidade  
Federal de Mato Grosso

Juliane Sauter Dalbem 
Marcial Francis Galera

A crescente insatisfação em relação às metodologias de ensino 
“tradicionais” nas Faculdades de Medicina de todo o mundo e, parti-
cularmente, no Brasil levou pesquisadores, professores e gestores de 
ensino a buscar metodologias em que o aluno passasse ser o centro de 
seu processo de aprendizagem. A opção por metodologias em que o 
conhecimento é integrado e não compartimentalizado causou intensa 
mudança de paradigmas e uma verdadeira revolução na maneira de 
“ensinar” medicina.

No Brasil, o crescente interesse em metodologias ativas surgiu a 
partir de inúmeros fóruns e reuniões nos quais a Associação Brasileira 
de Educação Médica (ABEM), a Comissão Interinstitucional Nacional 
de Avaliação da Educação Médica (CINAEM) e a Rede UNIIDA tiveram 
papel fundamental na formação de massa crítica que culminou com 
a publicação, pelo Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) em novembro de 2001 (AGUIAR, 2001; 
CNE, 2001). Segundo as DCN o perfil do médico deve contemplar uma 
formação geral, humanista, crítica e reflexiva estando o mesmo capaci-
tado para atuar em todos os níveis de atenção com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde.

A primeira turma do curso de graduação em medicina da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso ingressou em 1980, sendo o curso 
reconhecido no ano de 1986 após a visita da comissão verificadora do 
Ministério da Educação. Em 2009, após 29 anos do início do curso, hou-
ve a necessidade de mudanças no plano pedagógico de ensino passando 
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de um modelo no qual o professor era o centro do aprendizado para 
uma metodologia ativa na qual o aluno torna-se o centro. Antes das 
mudanças serem efetivadas houve um período de preparação para a 
implantação da nova metodologia de ensino (UFMT, 2012). Realizamos 
uma revisão bibliográfica sobre aprendizagem baseada em problemas 
e descrevemos a experiência do curso de graduação em medicina da 
Universidade Federal de Mato Grosso com esta metodologia.

Aprendizagem baseada em problemas

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), a partir do inglês 
Problem-Based Learning (PBL), foi adotada pela primeira vez, no ensino 
de medicina, no final dos anos 1960, pela Universidade de MacMas-
ter, no Canadá e, posteriormente, na Universidade de Maastricht na 
Holanda. A partir do pioneirismo do curso canadense, o método se 
expandiu para muitas escolas de medicina em todo o mundo e, tam-
bém, em diferentes áreas do conhecimento. Um marco significativo 
de influência da ABP em outras instituições de prestígio ocorreu em 
1984, quando a Escola de Medicina de Harvard aderiu à proposta 
curricular pelo método ABP em paralelo ao currículo tradicional. No 
Brasil, na década de 1990 algumas escolas de medicina adotaram a 
nova metodologia que hoje está presente em diversas Universidades 
de vários Estados Brasileiros. O primeiro curso a utilizar tal metodo-
logia foi a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), em 1997 e, 
em seguida a Universidade Estadual de Londrina, em 1998 (SIMAS & 
VASCONCELOS, 2010; NOGUEIRA ET AL, 2012).

A ABP baseia-se na reestruturação curricular que visa a integração 
das disciplinas com olhar direcionado à prática. Para tanto são elenca-
das situações-problema as quais o aluno deverá saber/dominar em seu 
contexto curricular. Cada um destes temas de estudo será transforma-
do em um problema para ser discutido nas chamadas Sessões Tutoriais 
(ST) ou Tutorias. Após o estabelecimento de todos os problemas visando 
cobrir os objetivos didático-pedagógicos do curso, estes são distribuídos 
ao longo dos semestres em uma sequência de progressiva complexi-
dade. Cada problema é apresentado a um pequeno grupo de alunos 
pelo professor tutor, nas ST. Este problema, discutido em grupo, deve 
incentivar o levantamento de hipóteses para explicá-lo. Após esta fase 
inicial, os objetivos serão traçados para melhor estudá-lo, pesquisas 
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e estudos serão propostos e nova discussão em grupo será feita para 
síntese e aplicação do novo conhecimento. O estudo pode ocorrer de 
forma individual ou coletiva. O grupo de tutoria constitui um fórum 
de discussão, apresentando-se como um laboratório que possibilita 
uma aprendizagem sobre a interação humana, constituindo-se numa 
oportunidade para aprender a ouvir, a receber e assimilar críticas. Os 
problemas são formulados e selecionados para serem apresentados a 
cada período do curso, no qual se espera que os estudantes consigam 
produzir alguma teoria, mas sempre com a proposta de que uma teoria 
mais completa seja buscada (CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004).

Na aprendizagem baseada em problemas o problema vem primei-
ro, sem leituras prévias, preparações, conferências, servindo como um 
estímulo para a necessidade de obter o conhecimento (TAYLOR&FRAN-
CIS, 2003). O aluno utiliza conhecimentos prévios para formulação de 
soluções para os problemas propostos (BERBEL, 1998). O formato do 
problema simula a prática profissional ou uma situação de vida real, 
estes são criados por docentes e devem representar problemas prio-
ritários de saúde da região. Os problemas não devem ser resolvidos 
apenas com as informações inicialmente apresentadas e os alunos 
devem formular hipóteses com os seus conhecimentos prévios (TAY-
LOR&FRANCIS, 2003).

As ST fazem parte dos principais aspectos da ABP: (1) aprendizagem 
significativa; (2) a indissociabilidade entre a teoria e a prática; (3) o res-
peito à autonomia; (4) o trabalho em pequeno grupo (ST); (4) a educação 
permanente e (6) a avaliação formativa (MITRE et al, 2008). É importan-
te diferenciar a ST ou Tutoria da situação denominada Mentoring que 
se refere ao método para consolidar uma relação pedagógica onde uma 
pessoa mais experiente (tutor) orienta e estimula um grupo de alunos 
iniciantes (tutorados) em seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
Nesta metodologia os tutorados são acompanhados por seus tutores 
que dialogam, planejam melhorias e interferem em suas atividades. 
Este ciclo virtuoso leva a um contexto de exclusividade entre doentes 
e discentes que leva ao aprimoramento da sabedoria, capacidade de 
julgamento, resiliência e independência (DA COSTA, 2008).

As Sessões Tutoriais ou Tutorias são atividades de aprendizagem 
frequentemente utilizadas na Aprendizagem Baseada em Problemas 
(ABP). Estas ST são estruturadas com um pequeno grupo de alunos 
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e um professor-tutor e é priorizado o “aprender a aprender”. Uma 
situação-problema é apresentada ao grupo, são identificados termos 
desconhecidos, estabelecidas hipóteses e objetivos de aprendizagem. 
Em outro momento, um segundo encontro, os dados propostos são dis-
cutidos e analisados pelo grupo e as hipóteses levantadas são debatidas 
fazendo uma conexão com a realidade prática, permeando sempre 
os objetivos de aprendizagem propostos. O papel do professor-tutor 
é sempre de facilitador ou moderador do processo de aprendizagem 
que é construído individualmente e em grupo pelos alunos (SIMAS & 
VASCONCELOS, 2010).

O uso de tutorias serve de apoio para o estudo. O grupo de tuto-
ria é formado por um tutor e 8 a 10 alunos, dentre estes alunos, um 
desempenha o papel de coordenador e outro de secretário, havendo 
um rodízio nestes papéis proporcionando que todos os integrantes do 
grupo exerçam esta função (BERBEL, 1998). O tutor é um facilitador, 
sendo responsável por direcionar a aprendizagem, não deve contri-
buir diretamente com a resolução do problema e não pode ser a fonte 
primária da informação. O tutor ouve a discussão e responde as possí-
veis dúvidas com questões que estimulam e exploram o raciocínio dos 
estudantes, auxilia o grupo a desenvolver a habilidade de raciocínio, 
ampliar a destreza de comunicação, adotar atitudes e comportamentos 
profissionais e desenvolver habilidades de auto avaliação e avaliação 
dos pares (TAYLOR&FRANCIS, 2003).

Evidências indicam que a participação ativa no aprendizado é 
mais satisfatória do que a transferência passiva de informação do 
professor para o estudante e que a aprendizagem ativa leva a uma 
maior retenção e lembrança (BRANSFORD et al, 2000). 

Um dos passos importantes na sessão tutorial é a criação do mapa 
conceitual (MC), durante o encontro de encerramento do problema. 
Segundo Moreira, 1986/1997 mapas conceituais, também chamados 
mapas de conceito, são diagramas indicando relação entre conceitos, 
não implicando temporalidade, direcionalidade ou sequência. Não 
devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo. 
Podem ser utilizados na organização e na análise de conteúdo de uma 
aula, no ensino para mostrar relações hierárquicas entre conceitos que 
estão sendo apresentados em uma aula e até mesmo com um instru-
mento de avaliação, este não muito usual. Não há uma regra para sua 
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confecção. Mapas Conceituais são instrumentos criados com o intuito 
de organizar o conhecimento de uma pessoa ou de um grupo visando 
uma maneira objetiva de apresentá-lo para si mesmo ou para outros 
indivíduos. Esta ferramenta é muito utilizada em cursos de graduação 
que elegeram as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como 
também naqueles cuja estrutura pedagógica seja tradicional. O MC 
tem papel importante nas ST ao agregar o conhecimento e estabelecer 
uma rede de conexões que coloca o tema proposto mais próximo de 
sua realidade prática. Afasta-se assim, o conhecimento compartimen-
talizado e dissociado da prática e da realidade em que será aplicado. 
Cria-se, pois, uma rede integrada de conhecimento (GOMES et al, 2011).

Experiência do curso de graduação em Medicina 
da Universidade Federal de Mato Grosso com o 

Aprendizado Baseado em Problemas

O processo de mudança curricular da Faculdade de Medicina da 
UFMT ocorreu de maneira progressiva, iniciando-se com a realização 
de vários seminários e encontros entre os docentes do curso com a 
presença de diversos expoentes nacionais na área da educação mé-
dica, metodologias ativas de ensino-aprendizagem e aprendizagem 
baseada em problemas. Após inúmeras discussões a Congregação da 
Faculdade aprovou, em 2008, a mudança da matriz curricular a ser 
implementada a partir de janeiro de 2009. 

Na Faculdade de Medicina da UFMT fez-se a opção da chamada 
ABP híbrida que utiliza dos pressupostos da ABP, porém contempla 
também atividades como as aulas expositivas. O cerne do aprendizado 
está nas sessões tutoriais, contudo outras modalidades de atividades 
são oferecidas como aulas práticas em laboratórios e em unidades de 
saúde visando sempre à complexidade crescente das ações. Associado 
existem aulas com especialistas de determinadas áreas com o intuito 
de sanar possíveis dúvidas que possam persistir após a sessão tutorial. 
Os conteúdos são divididos em módulos e no final de cada módulo é 
atribuída uma nota a cada aluno, de maneira formativa, através de 
várias fontes: sessões tutoriais, seminários, provas teóricas e provas 
práticas (PLANO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA, 2009). 

No curso de graduação em medicina da Universidade Federal de 
Mato Grosso ingressam 40 alunos a cada semestre, estes são divididos 
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em 5 grupos de tutoria com 8 alunos e cada grupo possui um tutor 
responsável. Nas sessões de tutoria é realizada a discussão de um 
problema que foi elaborado previamente pela equipe de tutores. Estas 
sessões ocorrem duas vezes por semana, nas quais temos a abertura 
e o fechamento de um problema, e em cada sessão os alunos indicam 
um membro que terá a função de coordenador e outro de secretário, 
os quais se revezam para que todos assumam esta função ao longo do 
semestre. As sessões de tutoria são divididas em 8 passos conforme 
enumerado abaixo:

Passo 1. Leitura do problema e definição de termos desconheci-
dos: identificação e esclarecimentos de termos desconhecidos. Nesta 
etapa é permitido o uso de dicionário, anotações prévias, internet e 
outras fontes.

Passo 2. Identificação das questões: nesta etapa os alunos identi-
ficam os problemas propostos pelo enunciado e formulam questiona-
mentos/perguntas.

Passo 3. Formulação de hipóteses explicativas para os problemas 
identificados no passo anterior: os alunos formulam hipóteses para 
as perguntas elaboradas com base em seus conhecimentos prévios 
sobre o assunto.

Passo 4. Resumo das hipóteses: Escolha pelo grupo das hipóteses 
mais plausíveis, fundamentadas nas discussões e no conhecimento 
prévio. O tutor não interfere na decisão do grupo.

Passo 5. Formulação dos Objetivos de aprendizado: trata-se da 
identificação do que o aluno deverá estudar para aprofundar os 
conhecimentos incompletos formulados nas hipóteses explicativas. 
Encerra-se a abertura do problema.

Passo 6. Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos 
de aprendizado: os alunos devem realizar estudo individual, após a 
sessão de abertura de problema na tutoria, buscando diversas fontes 
de consulta, inclusive os especialistas.

Passo 7. Rediscussão no grupo tutorial, elaboração de mapa concei-
tual e de relatório final do problema discutido: este passo ocorre após 
o período destinado para o estudo individual, em um novo encontro do 
grupo. O grupo tutorial rediscute o problema frente aos novos conhe-
cimentos adquiridos durante o estudo individual. Neste momento se a 
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discussão estiver se desviando dos objetivos propostos pelo problema 
o tutor deve interferir e direcionar os alunos para que os objetivos 
sejam alcançados. Durante ou ao final da discussão é construído o 
mapa conceitual. Após término da discussão os alunos realizaram um 
relatório que conterá um resumo da discussão e o mapa conceitual. 
Este relatório é entregue na sessão seguinte pelo secretário.

Passo 8. Avaliação: é realizada no fechamento de um problema 
antes da abertura do próximo. Nesta fase ocorre a auto avaliação, 
avaliação pelos colegas, avaliação do tutor, e avaliação do grupo pelo 
tutor, referente à participação e desempenho de cada um no estudo 
do problema apresentado (nas sessões de abertura e fechamento). 
O tutor pode emitir uma nota a cada aluno pelo seu desempenho e 
participação ou realizar comentários com o intuito de melhorar o 
rendimento da sessão tutorial e fazer anotações para entregar a nota 
ao final do bloco.

Discussão

A aprendizagem baseada em problemas torna o aluno o centro 
do processo ensino-aprendizado, o aprender a aprender é estimulado 
desde o início do curso. O aluno passa a encarar a aprendizagem de 
uma forma ampla e o seu estudo passa a ser baseado em situações 
que os mesmos irão se deparar na prática clínica posteriormente. 
Este tipo de metodologia ensina e estimula o aluno a sempre buscar 
novos conhecimentos, o conhecimento não é estático, com o avanço 
da medicina é necessário um aprendizado constante. Na ABP o aluno 
passa a entender que mesmo após sua formatura e especialização 
deverá continuar buscando o conhecimento. O aluno possui mais ini-
ciativa em buscar o novo/desconhecido, já que desde o início se torna 
o responsável pela construção do seu aprendizado.

Considerações

Toda mudança gera certo desconforto. A implantação do novo pro-
jeto pedagógico para o curso de medicina tem sido um grande desafio. 
A aprendizagem baseada em problemas proporciona que o estudante 
desenvolva o senso crítico da necessidade de buscar o conhecimento, 
fato que, nos dias atuais com a evolução da ciência, é indispensável 
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durante a vida profissional. Atualmente as mudanças já estão no seu 
sétimo semestre. Essas mudanças somente foram possíveis pelo em-
penho de vários professores que entenderam e viram a urgência da 
necessidade de mudança. 
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Aprendizagem baseada  
em problemas no ensino médico: 

que profissional queremos?

Nádia Aléssio Velloso 
Aline Morandi Aléssio

Na educação dos profissionais da área de saúde, surgem questio-
namentos sobre as habilidades e o perfil do profissional formado, com 
foco principalmente, na tendência à especialização precoce e ao ensino 
marcado, ao longo dos anos, por parâmetros curriculares baseados 
no relatório de Flexner. Este tipo de ensino-aprendizagem baseia-se 
numa forte formação sólida em ciências básicas nos primeiros anos 
de curso e em seguida numa minuciosa assistência médica dentro de 
cada especialidade, voltada sempre para o ensino no ambiente hospi-
talar sem que ocorra a integração entre o ensino, o serviço e as reais 
necessidades do sistema de saúde atual (MITRE et al., 2008).

No início da década de 1990, surge no Brasil o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a necessidade de elaborar e aplicar, no ensino médico, 
estratégias curriculares inovadoras em busca de diferenciais no per-
fil profissional do médico desejado. Nessa época, o Conselho Federal 
de Medicina em conjunto com a Associação Brasileira de Educação 
Médica desenvolveu um projeto de avaliação do ensino nas escolas 
médicas. Os resultados dessa pesquisa-ação forneceram informações 
importantes para orientar as novas diretrizes curriculares, com o olhar 
para as necessidades de saúde da população, segundo os princípios 
SUS (ALMEIDA; BATISTA, 2013). Reconhecendo essas necessidades, 
atualmente, muitas discussões apontam para a utilização de novas 
práticas pedagógicas e as instituições de ensino superior têm sido 
estimuladas a reconstruir seu papel social e valorizar a qualidade 
da assistência no trabalho em saúde e buscando inovações (BALZAN, 
1999). Levando-se isso em consideração, o processo de reforma curri-
cular no ensino médico parece ser uma mudança necessária, porém, 
ainda existe certa resistência devido às experiências e relatos exis-
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tentes na literatura sobre o uso de metodologias inovadoras e se tais 
metodologias melhoram o aprendizado (BARROS; LOURENÇO, 2006; 
CARVALHO; CLEMENTINO; PINHO, 2008).

Estudos na área do processo de ensino-aprendizagem têm demons-
trado que as metodologias ativas promovem uma maior integração 
entre conhecimentos e habilidades, capacidade dificilmente observada 
nos discentes formados pelo método tradicional (VIGNOCHI et al., 
2009). A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula 
processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o edu-
cando participa e se compromete com o aprendizado.  Essa proposta 
pedagógica vem sendo avaliada por estudos e pesquisas de vários 
países, num amplo debate comparativo com o currículo tradicional 
de medicina. A partir dessa perspectiva, o presente trabalho tem por 
objetivo identificar e analisar publicações científicas sobre os motivos 
que levaram às mudanças na metodologia do processo de ensino-
-aprendizagem no ensino superior e sobre a eficácia desse método 
sobre a formação do profissional médico.

Métodos

Para o desenvolvimento da revisão da literatura foram utilizadas 
bases de dados como Scientific Library Online (SciELO), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Para 
realizar a pesquisa foram utilizados, de forma associada, os seguintes 
descritores consultados nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS/
Bireme): aprendizagem baseada em problemas, educação médica e me-
dicina. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos disponíveis 
no idioma português, além de trabalhos apresentados em congressos, 
monografias, dissertações e teses, publicados no período entre 2005 e 
2015. Os critérios de exclusão foram os textos incompletos e que não 
atendessem aos critérios inclusivos, que desviassem do tema proposto 
e que não estivessem disponíveis na integra on-line.

Resultados

Segundo os critérios de inclusão adotados foram encontrados 32 
artigos, dos quais, 24 pertenciam à associação de descritores “apren-
dizado baseado em problemas” e “medicina”, 5 à associação “apren-
dizado baseado em problemas” e “educação médica” e 3 à associação 
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entre “aprendizado baseado em problemas”, “medicina” e “educação 
médica”. Após uma avaliação criteriosa das publicações, 20 artigos não 
foram utilizados, pois não se enquadravam aos critérios de inclusão 
pré-estabelecidos. Dessa forma, 12 artigos foram utilizados e analisados 
no presente estudo (Tabela 1).

Discussão

No processo de ensino-aprendizagem existem pelo menos dois 
sujeitos, o aluno e o professor, e há uma relação entre eles. Nesse 
processo, o professor deve levar em consideração que o conhecimento 
do aluno está em processo de construção e, por esse motivo, deve uti-
lizar metodologias adequadas para gerar conhecimento e preparar o 
estudante na busca constante por mais conhecimento (BERBEL, 2011; 
KRÜGER; ENSSLIN, 2013). 

Existem alguns métodos de ensino que podem ser empregados para 
“transmitir” e gerar conhecimento para os alunos. O ensino tradicional, 
organizado na forma de disciplinas ministradas como aulas por espe-
cialistas, caracteriza o ensino centrado no professor. De acordo com 
Freire (1987), esse método segue a concepção de educação bancária, 
na qual o professor é o narrador e os alunos são os ouvintes. Cabe ao 
professor depositar, transferir e transmitir valores e conhecimentos 
e, ao aluno, fixar, memorizar e repetir, sem perceber o significado 
real do conteúdo transmitido. Neste tipo de educação não há saber 
envolvido, pois os alunos apenas arquivam conteúdo e não realizam 
transformações, pois não desenvolvem sua criatividade e seu senso 
crítico (FREIRE, 1987). No método tradicional, tem-se como vantagem 
o fato do professor ser um especialista que conhece em profundidade 
o assunto além de possuir maior controle das aulas e do conteúdo 
a ser ministrado (VIGNOCHI et al., 2009; KRÜGER; ENSSLIN, 2013). 
Adicionalmente, nesse sistema, os limites do aprendizado são melhor 
definidos, deixando o aluno mais seguro em relação ao conteúdo ne-
cessário para aquele momento. Entretanto, como explicitado acima, 
essa metodologia resulta em um aprendizado por memorização de 
conceitos que podem ser rapidamente esquecidos. Outro ponto que 
merece destaque é que nessa forma de ensino, há pouca ou nenhu-
ma integração de conhecimentos de áreas distintas, uma vez que as 
informações são absorvidas de maneira dissociada, sem foco e sem 
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contextualização. Além disso, também há pouco desenvolvimento de 
habilidades e atitudes frente a um problema real (VIGNOCHI et al., 
2009; GOMES et al., 2009).

Historicamente, a educação dos profissionais da saúde baseia-se no 
modelo idealizado por Flexner (modelo flexeriano) no início do século 
XX. Esse modelo resulta em um perfil médico com amplo embasamento 
científico e capacidades técnicas apuradas, enfatizando os aspectos 
biológicos, fragmentando o saber e desconsiderando as necessidades 
das comunidades (ALMEIDA; BATISTA, 2013). Assim, durante anos o 
ensino médico pautou-se nessa metodologia sem, contudo, formar o 
profissional ideal para a população. Por volta de 1980, já era evidente 
o despreparo dos profissionais para atuarem na saúde em função da 
discrepância entre formação e realidade profissional (SOBRAL; CAM-
POS, 2012). Nessa época surgia no Brasil o programa de integração 
Docente-Assistencial, uma estratégia alternativa nas relações entre 
a instituição formadora e os serviços, visando a mudanças no currí-
culo médico e à reorganização dos serviços como espaços de prática. 
Previa-se um currículo modular por níveis de atenção médica em 
substituição ao modelo flexeriano, essencialmente hospitalocêntrico 
(baseado nos cuidados da saúde em hospitais), disciplinar e direcio-
nado por especialidades (ALMEIDA; BATISTA, 2013).

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos 
de graduação em Medicina, em consonância com as necessidades 
da população, preveem essa necessidade de mudanças do perfil do 
profissional médico (BRASIL, 2014). Nessa perspectiva, as DCN vêm 
norteando reformas curriculares e orientando-as para a integralidade 
e para a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que aproxi-
mem a academia dos serviços, que estimulem os estudantes a serem 
agentes de transformação na sua formação profissional e que estejam 
vinculadas às necessidades de saúde da população (ALMEIDA; BATISTA, 
2013). Segundo as DCN, ao longo do curso de medicina, o acadêmico 
deve desenvolver determinadas competências. Dentre as competências 
gerais, observam-se: 1) Atenção à saúde: os profissionais devem estar 
aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabi-
litação da saúde tanto em nível individual quanto coletivo, dentro dos 
mais altos padrões de qualidade e dos princípios da bioética, tendo em 
conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o 
ato técnico, mas com a resolução do problema de saúde; 2) Tomada de 
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decisões: para tal, os médicos devem possuir habilidades para avaliar, 
sistematizar e decidir a conduta mais apropriada para cada caso; 3) 
Comunicação: os profissionais devem estar aptos a desenvolver a co-
municação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura, além 
de dominar uma língua estrangeira e tecnologias de comunicação e 
informação; 4) Liderança: envolve compromisso, responsabilidade, 
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e geren-
ciamento de forma efetiva e eficaz; 5) Administração e gerenciamento: 
devem estar aptos a gerenciar tanto a força de trabalho, os recursos 
físicos, materiais e de informação; 6) Educação permanente: devem ser 
capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação quanto 
na sua prática (BRASIL, 2014). A partir da análise das competências 
supracitadas, nota-se as deficiências do modelo vigente de formação 
profissional uma vez que o acadêmico não vinha sendo preparado 
para atuar de maneira satisfatória em todas essas aptidões.

Nesse contexto, surge o modelo conhecido como construtivista, 
no qual o aluno é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem 
e o professor atua como um agente facilitador que orienta o aluno a 
buscar e gerar seus próprios conhecimentos (FREIRE, 1987). Por esse 
motivo, trata-se de uma metodologia ativa de aprendizado, baseado na 
concepção de educação problematizadora. Para tornar o aluno ativo, o 
professor deve fazer com que os mesmos vivenciem situações que os 
façam refletir e gerar conhecimento para que, ao se depararem com 
situações imprevistas, consigam buscar informações e avaliá-las para 
solucionar a situação apresentada (TOLEDO JÚNIOR, 2008; KRÜGER; 
ENSSLIN, 2013). Nos países da América do Norte e da Europa, a ideia 
de um currículo diferenciado surgiu como a necessidade de suprir a ca-
rência que os alunos tinham de um contato direto com pacientes reais, 
procurando conciliar uma nova técnica de ensino, mais adequada aos 
conhecimentos atuais de como funciona o processo de aprendizado. 
No Brasil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, isso 
não é um grande problema, pois a maioria das instituições de ensino 
estão associadas a hospitais públicos de alta qualidade, onde temos 
grande quantidade de pacientes com disposição dos mesmos em par-
ticipar de atividades de ensino (TIBÉRIO et al., 2003).

A aprendizagem baseada em problemas (ABP ou do inglês problem 
based learning, PBL), uma das modalidades de metodologia ativa, é uma 
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proposta pedagógica que tem origem conceitual nas ideias do psicólogo 
americano Jerome Seymour Bruner e do filósofo John Dewey. Bruner 
foi o principal idealizador da proposta Learning by Discovery (apren-
dizagem pela descoberta) que consistia, em essência, no confronto de 
estudantes com problemas e na busca de sua solução por discussão em 
grupos. A contribuição de Dewey fundamentava-se nos conceitos da 
educação como reconstrução da experiência e crescimento e na motiva-
ção como força motriz da aprendizagem na andragogia (ensino voltado 
para o adulto) (COSTA, 2011). Essa proposta pedagógica começou a ser 
implantada em meados da década de 1960, na McMasters University 
em Hamilton, no Canadá e, a partir de então, foi disseminada para 
outras universidades. Na década de 1970 foi criada uma faculdade de 
medicina na Holanda, em Maastricht, desde o início com o currículo 
baseado na solução de problemas, sendo hoje um centro de referência 
de estudo dessa técnica de ensino (COSTA, 2011).  

A ABP consiste em uma metodologia na qual os tópicos a serem 
aprendidos são identificados a partir da apresentação de um problema 
real ou simulado a um grupo de alunos. Para solucionar esse proble-
ma é necessário recorrer aos conhecimentos prévios, adquirir novos 
conhecimentos e integrá-los. Essa integração entre o conhecimento e 
a prática (problematização), facilita a tomada de decisões (preconiza-
da pela DCN) quando o estudante/profissional estiver diante de uma 
situação semelhante (TOLEDO JÚNIOR et al., 2008; GOMES et al., 2009; 
COSTA, 2011; KRÜGER; ENSSLIN, 2013). Sabe-se que grande parte da 
aprendizagem humana se faz, basicamente, a partir de experiências 
do seu cotidiano (aprender resolvendo problemas). Levando-se essa 
base biológica em consideração é que se propôs esse novo modelo de 
ensino. Ao ser apresentado a um problema novo, o estudante se vê na 
contingência de ter que desenvolver meios para solucioná-lo (TOLEDO 
JÚNIOR, 2008; VIGNOCHI et al., 2009). Esse tipo de abordagem leva o 
estudante a aprender a aprender, estimulando a educação continua-
da, também preconizada pelas DCN. Assim, no modelo pedagógico 
norteado pela ABP, busca-se, principalmente, fornecer ao estudante 
condições de desenvolver habilidades técnicas, cognitivas e atitu-
dinais aplicáveis tanto para o cuidado dos pacientes, quanto para a 
manutenção da postura de estudar para aprender pelo resto da vida 
profissional (GOMES et al., 2009). Nota-se, portanto, que o método 
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ABP tem por proposta favorecer a aquisição e estruturação adequada 
do conhecimento em um contexto clínico, facilitando sua ativação e 
utilização posterior. Concomitantemente, a ABP tende a promover a 
motivação para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades 
para a auto-aprendizagem (TOLEDO JÚNIOR, 2008).

Por se tratar de uma metodologia relativamente recente em algu-
mas faculdades no Brasil, estudos comparativos vêm sendo feitos com 
o objetivo avaliar a eficácia do método. Nestes estudos, observou-se 
uma equivalência em ambos os métodos (tradicional x ativo/ABP) 
em relação ao conhecimento médico. Porém, os alunos oriundos do 
método ativo demonstraram melhor desempenho em outros âmbitos, 
mostrando que a metodologia de ABP possibilita aos estudantes desen-
volver habilidades e atitudes como comunicação, liderança de grupo, 
capacidade de escuta, cooperação, respeito pelo ponto de vista do outro, 
capacidade de lidar com críticas, desenvolvimento da autoaprendiza-
gem e da busca por conhecimento, iniciativa, conhecimento dos limites 
pessoais, melhor adaptação para trabalho em equipe, além de melhor 
aceitação de responsabilidades (PEIXOTO et al., 2011; BERBEL, 2011; 
SILVA et al., 2013). Ainda com respeito à relação médico-paciente, foi 
observado que os estudantes da escola de ABP mostraram atitudes 
mais centradas no paciente em comparação com estudantes de escolas 
com currículo tradicional (PEIXOTO et al., 2011). Estudos internacio-
nais seguem um padrão parecido, mostrando desempenho inferior 
dos alunos oriundos do currículo ABP em relação ao conhecimento 
nas áreas básicas, mas melhor desempenho nas áreas de habilidades 
clínicas (apud TOLEDO JÚNIOR et al., 2008). Além disso, também foi 
observado que os médicos formados pelo currículo ABP mostravam 
mais interesse em cuidados primários e medicina comunitária quan-
do comparados aos médicos formados em escolas tradicionais (apud 
PEIXOTO et al., 2011).

Importante salientar que a necessidade de mudanças no âmbito 
da formação de profissionais de saúde demanda um novo perfil de 
competências também para os docentes do ensino superior. As carac-
terísticas predominantes das diretrizes, normativas e metodologias 
dos cursos antes da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional e Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2014) impregnaram 
aspectos restritos ao campo técnico do conhecimento, centrado nos 
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conteúdos especializados e fragmentados com paradigmas biologicis-
tas, pendendo muito mais para a abordagem das doenças do que da 
saúde (MACHADO et al., 2011). Os processos de seleção e contratação 
de docentes universitários enfatizam o processo de ensino e não de 
aprendizagem, priorizando aspectos relacionados à capacidade da 
transmissão de conhecimentos. Levando isso em conta, há necessidade 
de redimensionar a formação docente na universidade, resgatando 
o papel da aprendizagem como construção e reconstrução de sabe-
res. Entretanto, programas de capacitação docente permanente são 
raramente vistos nas escolas (MACHADO et al., 2011). Dessa forma, 
o docente que assume o compromisso em um curso com uma nova 
proposta metodológica, em função do despreparo e da insegurança 
em relação ao desconhecido, pode se sentir incapaz, desestimulado e 
colocar a perder toda a gama de benefícios de um currículo baseado 
em metodologia ativa. De acordo com Costa (2011), alguns docentes 
apresentam certa relutância na aplicação do método ativo em razão 
do hábito no ensino tradicional, amplamente conhecido e que já não 
demanda tantas dificuldades. Adicionalmente, há que se levar em 
conta também o tempo necessário para a elaboração do material di-
dático e a necessidade de certa dose de criatividade. A condução das 
discussões no grupo tutorial também se apresenta como um elemento 
que requer esforço e treino por parte dos tutores. Almeida e Batista 
(2013) mostraram que a adoção do currículo baseado em ABP reve-
lou-se essencialmente desafiante pela necessidade de compromisso e 
capacitação dos docentes para alcançar atuações multidisciplinares e 
facilitadoras da aprendizagem. Essa proposta de ensino-aprendizagem 
se compromete com uma melhor qualidade de formação profissional 
e, para isso, necessita de uma mudança de paradigma, refletindo dire-
tamente na postura do docente diante do compromisso e responsabili-
dade do ensinar e do aprender. Nesse sentido, a instituição de ensino 
deve comprometer-se com a capacitação e qualificação docente, bem 
como com a valorização de sua dedicação ao trabalho.
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Considerações finais

Após a análise da bibliografia pode-se observar que são diversos 
os motivos que alavancaram as mudanças prementes nos currículos 
médicos. A demanda por profissionais mais humanizados e em conso-
nância com as necessidades da população estimulou a mobilização dos 
educadores na busca de uma educação crítica em prol das transforma-
ções sociais. No entanto, a mudança, no que tange o intrincado processo 
ensino-aprendizagem, é penosa uma vez que induz ao rompimento 
com os modelos de ensino tradicional e incita a formação de profissio-
nais dedicados ao cuidado humanizado. Além disso, o conhecimento 
dos fatores que influenciam a memória humana e a recuperação das 
informações armazenadas levou ao desenvolvimento de metodolo-
gias de ensino mais adequados à andragogia. Ainda, em função da 
globalização, a circulação de informações tornou-se intensa, ágil e de 
fácil acesso, mudando o perfil do estudante da atualidade e também 
às demandas no meio profissional. Desse modo, cabe ao profissional 
manter-se atualizado em sua área, bem como aprimorar suas habili-
dades e ampliar seus conhecimentos. Assim, as metodologias ativas 
parecem ser mais adequadas para a construção do novo profissional da 
atualidade, mais pró-ativo, responsável e com competências que lhes 
permitam recuperar a dimensão essencial do cuidado: a relação entre 
humanos. Porém, a eficácia dessas metodologias ainda carece de mais 
investigações em relação ao ensino médico, sendo necessário maior 
investimento para a capacitação, pesquisa e divulgação sobre o tema. 
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Novos caminhos a mesma 
esperança...

Débora E. Pedrotti Mansilla 
Luciane de Almeida Gomes

O conhecimento deve-se constituir numa ferramenta 
essencial para intervir no mundo

(Gadotti, 1997)

A Epígrafe deste texto traz o que, para nós, é a nossa contribuição 
como docentes, e o nosso legado como seres humanos, já que a pro-
dução e a difusão do conhecimento são a linha mestra do nosso fazer. 

A intenção deste trabalho é relatar as reflexões que fizeram sentido 
na construção de uma identidade docente que fosse coerente com o 
Ensino Superior, uma vez que os sujeitos dessa construção tiveram sua 
trajetória profissional marcada por diferentes campos de atuação: a 
docência na Educação Básica, a formação continuada mediada pelos 
Centros de Formação do estado, a experiência com a proposição e 
gestão de políticas educacionais na Secretaria de Estado de Educação 
de Mato Grosso (SEDUC/MT), e atualmente, a docência no Ensino Su-
perior, considerando que, como seres sociais, temos um passado de 
saberes, um presente de atuação e um futuro de responsabilidades 
(ALARCÃO, 2007, p. 19).

Compreendemos aqui, a partir dos estudos de Lasky (2005), que 
a identidade profissional, no caso a identidade docente, decorre da 
definição que os professores têm de si mesmos e dos outros. Portanto 
essa identidade passa pela construção do “eu profissional” ao longo 
de sua trajetória em diferentes contextos, “inclui o compromisso 
pessoal, a disposição para aprender a ensinar as crenças, os valores, 
o conhecimento sobre a matéria que ensinam, assim como sobre o 
ensino, as experiências passadas, assim como a vulnerabilidade pro-
fissional”(LASKY, 2005).

O itinerário aqui refletido tem seu início na nossa atuação na 
Educação Básica, movida na busca pela reflexão da prática cotidia-
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na, sempre com o compromisso em oportunizar a crianças, jovens e 
adultos a perspectiva do presente e do futuro como possibilidade e 
não como fatalidade. A atuação profissional sempre teve como norte a 
formação humana, sem esquecer o respeito às outras formas de vida. 

Para muitas pessoas, principalmente para os filhos da classe 
trabalhadora, o futuro parece que será a repetição da realidade já 
experimentada quando crianças e jovens, e que não será muito dife-
rente, não será transformada (GADOTTI, 1997). No entanto, na lógica 
Freiriana a Educação é transformadora, e no contexto da Educação 
Básica há muitos profissionais que fazem a diferença e que conseguem 
por meio do seu trabalho disseminar a esperança na construção de 
possibilidades futuras para crianças, jovens e adultos. 

Cabe lembrar que a transformação só acontece porque há profis-
sionais que acreditam que a educação é transformadora: estes por 
não se acomodarem diante das injustiças, se propõem a alcançar o 
que nos ensina Gadotti (1997):

É preciso aguçar nossa capacidade de estranhamento, 
diante de injustiças e a educação é mola propulsora 
neste sentido porque é muito mais do que a instrução. 
Para ser transformadora - transformar as condições 
de opressão - ela deve enraizar-se na cultura dos po-
vos. Paulo Freire nos deixa um legado de indignação 
diante da injustiça. Diante dela, dizia que não pode-
mos “adocicar” nossas palavras.

Assim, o nosso compromisso profissional, seja na escola de Edu-
cação Básica ou na Instituição de Ensino Superior, sempre será mar-
cado pela luta por uma sociedade mais justa e solidária. Para tanto, é 
necessário que o objetivo comum seja o de construir:

Uma Educação com uma nova qualidade para todos 
e todas. Essa nova qualidade não será medida pela 
quantidade absorvida de conteúdos técnico-científi-
cos apenas, mas, pela produção de um tipo novo de co-
nhecimento, “molhado de existência” e de história, um 
conhecimento que deve ser, acima de tudo, uma ferra-
menta de mudança das condições de vida daqueles que  
não têm acesso à existência plena (GADOTTI, 1997).

360 



Esse artigo tem a intenção de expor a convergência dessa trajetó-
ria profissional com organização das ações relacionadas à formação 
inicial e continuada que se dá por meio da vivência profissional, da 
articulação com os pares, como podemos ver: 

Nesse processo de qualificação na ação, os docentes 
não podem esquecer a interação com o saber construí-
do pelos outros, seus contemporâneos ou seus antepas-
sados, aqueles cujo pensamento apresenta referenciais 
teóricos que nos ajudam a perceber o que fazem, por 
que o fazem e para que o fazem (ALARCÃO, 2001, p. 19).

As experiências em sala de aula e nos espaços formativos das inú-
meras Unidades Escolares nos levaram a pesquisar e a refletir sobre 
nossa prática. Então, desde a nossa formação inicial como Licenciadas 
e até o presente momento como docentes da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), a compreensão da práxis orienta as nossas 
ações pedagógicas.

A imersão no contexto real da Escola e a sua complexidade e à a 
ausência ainda da garantia do direito a uma Educação de qualidade 
para todas e todos, se tornou para nós um desafio, pois como cumprir 
com o compromisso ressaltado por Libâneo (1990) como o primeiro da 
atividade profissional, “que é o de preparar os alunos para se tornarem 
cidadãos ativos e participantes na família, no trabalho e na vida cultu-
ral e política”, se compreendermos a educação como um ato político 
e desta forma não neutra?

O caminho percorrido por nós na Educação Básica foi fundamental. 
Durante nossa atuação na SEDUC MT fizemos parte da proposição, 
implementação e avaliação de algumas Políticas Públicas de Educação 
do Estado de Mato Grosso, o que foi uma tarefa complexa, já que é 
necessário considerar as dimensões geográficas e a diversidade socio-
cultural do povo mato-grossense. Agrega-se a isso e a nossa formação, 
a vivência do percurso que o estado de Mato Grosso tem feito para 
ressignificar a organização da escola, na tentativa de construir uma 
nova concepção de educação.

Nesse sentido, este texto passa a relatar esse percurso, o de vivência 
e proposição das políticas educacionais que culminaram com o modelo 
de escola que ainda podemos ver nos dias de hoje.
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As políticas Educacionais do Estado de Mato Grosso

O recorte histórico das Políticas Educacionais do estado de Mato 
Grosso que passam a ser relatados nesse texto só fazem sentido se 
consideramos que, em todos esses momentos estivemos presentes 
como sujeitos desse processo, seja como professoras das escolas que 
passaram pela transição do sistema seriado para a organização em 
ciclo, seja como Formadoras do Centros de Formação e Atualização 
dos Profissionais da Educação (Cefapros), ou como Gestoras dessas 
políticas na Secretaria de Estado de Educação.

Desde 1996 o Estado começa apresentar iniciativas que fomenta-
vam a reflexão a partir de novas formas de organização do ensino, 
como o Projeto Terra, que sinalizou novas políticas para Educação 
no estado de Mato Grosso, e no ano 1998 implantou do Ciclo Básico 
de Aprendizagem (CBA), estruturando os primeiros anos de Ensino 
Fundamental em um Ciclo contínuo. 

No ano 2000 produziu a publicação das diretrizes educacionais, 
com o título, “Escola Ciclada” de Mato Grosso: novos tempos e espaços 
para ensinar ― aprender a sentir, ser e fazer, o texto segue tendo como 
referência o próprio documento. Segundo o próprio documento, “[...] o 
livro foi elaborado com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre a 
prática pedagógica e a compreensão dos princípios orientadores da es-
cola organizada em Ciclos de Formação.” (MATO GROSSO, 2000, p. 11). 

O projeto da “Escola Ciclada” previa a mudança da concepção da 
“escola seriada” para uma “escola ciclada”, justificada pela necessidade 
que a atual conjuntura político-econômica-social tinha apresentado, 
exigindo um novo paradigma para que a escola tenha condições de 
atender as necessidades reais da população, contemplando as rela-
ções entre desenvolvimento e economia. A partir dessa mudança, a 
SEDUC/MT iniciou uma reestruturação do Ensino Fundamental, com 
a proposta de implantação do Ciclo Básico de Aprendizagem – CBA, 
uma “[...] estratégia político pedagógica de caráter democrático para 
enfrentamento do fracasso escolar.” (MATO GROSSO, 2000, p. 17).

Mais tarde, em 2006, a concepção de ciclos foi retomada a fim de 
avançar, principalmente, na compreensão que não é a escola que se 
cicla, não é uma mudança estrutural, mas sim um reordenamento 
dos tempos e espaços de aprendizagem, fortalecendo a compreensão 
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de ciclos de formação humana, onde o aluno passa a ser o sujeito da 
aprendizagem em suas diferentes fases, fazendo-se necessário rever 
questões relacionadas à avaliação, gestão, continuidade educativa, 
formação profissional, formação de coletivos e a reestruturação do 
currículo.

O estado, então, assume a concepção de Formação humana como 
princípio para organização do Ensino Fundamental e consolida uma 
política de Formação Continuada por meio da criação dos Centro de 
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (CEFAPRO), que 
são unidades descentralizadas da Secretaria de Estado de Educação, 
estabelecidas em 15 regiões polos do estado, responsáveis pela dinâ-
mica da formação continuada dos profissionais da Educação de todas 
as escolas do polo de atendimento da unidade.

A formação continuada no estado torna-se, então, outro elemento 
importante a se considerar, uma vez que se propõe uma construção 
das propostas de formação a partir do “chão da escola”, dos conflitos 
didáticos pedagógicos que emergem das relações que acontecem em 
todos os momentos.

As diversidades educacionais também se tornam uma preocupação 
real para o Estado. Tal fato se deve aos grupos sociais organizados e 
aos profissionais da Educação de Mato Grosso, que solicitavam este 
esforço institucional na busca pelo direito de todos os grupos sociais 
do Estado a uma educação com qualidade social. Neste sentido, no 
rico processo de construção das Orientações Curriculares do Estado 
de Mato Grosso para a Educação Básica (MATO GROSSO, 2010), do qual 
participamos, se fortalecem a Educação Indígena, Educação Especial, 
Educação Quilombola, Educação para as relações étnico-raciais, Edu-
cação para os Direitos Humanos, Diversidade Sexual, Educação do 
Campo, Educação Ambiental.

O Ensino Médio tem se inserido mais recentemente nesse contex-
to de reformas educacionais, a partir de um esforço nacional para 
contrapor os altos índices de evasão e reprovação que ainda se man-
têm nessa etapa de ensino. Temos que considerar que a indicação 
de obrigatoriedade dessa etapa de Ensino se fez a partir da terceira 
meta do Plano Nacional de Educação que estabelece como prioridade 
“universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 
de 15 a 17 anos”.
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Em janeiro de 2012 o Ministério da Educação juntamente com o 
Conselho Nacional de Educação publicam a Resolução 02/2012 que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 
aproximando essa etapa de Ensino dos princípios de reconhecimento 
da Educação como direito que já haviam sido incorporados ao Ensino 
Fundamental. 

Após a publicação, o Ministério da Educação consolida uma pro-
posta de formação continuada dos professores que atuam nessa etapa 
de ensino por meio do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio, com a intenção de incorporar esses princípios previstos na 
legislação às práticas das escolas.

Todos esses elementos que se encontram a partir das reflexões 
sobre a educação, mais precisamente sobre a escola, tornam nossas 
reflexões ainda mais complexas porque como podemos ver as Políticas 
Nacionais coadunam com as estaduais e a partir de uma realidade que 
é própria do estado de Mato Grosso no que se refere à organização da 
escola, à concepção de formação, o trato com às diversidades educa-
cionais, entre muitos outros.

Novos caminhos: a docência no Ensino Superior

Quando buscamos os elementos constitutivos da organização 
necessária para atuação no Ensino Superior, encontramos a resolu-
ção CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, trazendo em seu texto a responsabilidade 
atribuída a cada instituição de contemplar em sua organização cur-
ricular orientações inerentes à formação para a atividade docente.

Refletir os aspectos inerentes à formação docente, como prevê a 
legislação, não é uma tarefa simples. Transcende as letras da Lei e tem 
que se configurar na prática pedagógica da formação inicial, a qual: 

[...] deve colocar à disposição dos acadêmicos os es-
tudos sobre a atividade docente escolar e desenvol-
ver com eles trabalhos investigativos sobre a realida-
de da escola, visando a instrumentalizá-los para uma 
atitude de pesquisador nas suas atividades docentes. 
(PIMENTA, 2008).
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Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Forma-
ção de Professores da Educação Básica (2008) remetem à formação 
inicial a observância de alguns princípios que deverão norteá-las, 
como podemos ver:

I - a competência como concepção nuclear na orienta-
ção do curso; II - a coerência entre a formação ofereci-
da e a prática esperada do futuro professor [...]; III - a 
pesquisa, com foco no processo de ensino e de apren-
dizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como com-
preender o processo de construção do conhecimento.

Neste solo fértil da formação, a perspectiva do trabalho deverá 
recorrer à experiência construída na Educação Básica como nortea-
dora da ação no Ensino Superior, já que agora o foco da ação será a 
formação de professores e professoras com o compromisso político 
com a Educação, cunhado na Epígrafe deste texto.

Não podemos desconsiderar que assumir um novo campo de 
atuação traz também novos desafios a serem experimentados, den-
tre os quais, podemos destacar que formar professores ainda é uma 
“atividade exercida contra as forças dominantes na instituição”, como 
algo que não tem valor, uma vez que as atividades predominantes são 
àquelas de cunho científico, e de pesquisa, em detrimento do ensino, 
o que podemos encarar como outro desafio. (LUDKE, 2009).

Torna-se então necessário converter o esforço da formação de 
professores em pesquisa. A pesquisa passa então a ser compreendida 
como princípio educativo nesse processo de formação, o que pode con-
tribuir para a construção de um perfil do futuro professor de Educação 
Básica que reflete sobre sua prática e se dedica a investigar os seus 
próprios conflitos, conforme o conceito de professor reflexivo cunhado 
por Dewey na década de 1930, desafiando a ordem da superposição 
hierárquica entre pesquisa e ensino, que insistem em decrescer de 
nível às atividades quanto mais elas se aproximam do ensino ou da 
educação. (LUDKE, 2009).

Outro desafio importante da qual me aproveito nesse momento é o 
apresentado pelo professor Antônio Nóvoa (2007), num dos trabalhos 
que subsidiam as reflexões deste texto que se relaciona ao déficit de 
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“práticas” nos cursos de formação de Professores, que têm mantido 
propostas excessivamente teóricas, outras vezes excessivamente me-
todológicas e muito pouco centrado nas práticas e nas análises dessa 
prática, pois ela por si só não é formadora, é necessário também a 
reflexão sobre a prática.

A esperança é que as reflexões e o trabalho sejam fecundos, pois, 
o reconhecimento e o pertencimento à Escola Pública nos fazem en-
tender a luta dos profissionais da educação e exaltarmos conquistas 
e desafios vindouros. 

Gadotti (1997) reflete que: “Há uma intrínseca relação entre o 
cognitivo e o afetivo: minha vida não seria a mesma se eu não tivesse 
lido a obra de Paulo Freire. O que ele escreveu ficará no meu coração 
e na minha mente[...]”. 

Essa reflexão nos permite considerar que coadunamos com o autor 
convictas de que a nossa atuação não seria a mesma se não tivéssemos 
vivenciado a experiência da atuação como professoras da Educação 
Básica.

Por outro lado, não podemos negar que as disciplinas assumidas 
nos cursos de Licenciatura do Ensino Superior, ressaltando principal-
mente Estágio Supervisionado, por mais que estejam na parte mais 
baixa da pirâmide nos programas de formação, nos colocam numa 
condição favorável por conta da relação direta com os contextos ante-
riores de atuação, especialmente as escolas, e trazem em seu escopo a 
necessidade de um conhecimento palpável sobre o campo de atuação, 
o que nos permite muitas vezes refletir que ainda nos sentimos mais 
confortáveis quando estamos nas escolas com os alunos durante as 
atividades dessa disciplina do que na rotina acadêmica como profes-
soras do Ensino Superior.

Finalizamos este diálogo emprestando as palavras de Paulo Freire 
grafadas por Moacir Gadotti (1997), em um dos textos que dialogamos 
nesta construção: “Confessou certa vez que ‘não tinha vergonha de ser 
professor’. Porque o professor é um plantador do futuro, será lembrado 
porque nos deixou raízes, asas e sonhos como herança”. 

As nossas raízes são do caminho traçado como profissionais da 
Educação Básica, as asas nos levam a outras instâncias, mas os sonhos 
nos movem a continuar caminhando agora por novos caminhos, mas 
com a mesma Esperança. 
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Elementos para apreensão do 
trabalho docente: alteridade, (IN)

formalidades e afetividade

Maelison Silva Neves  
Vanessa Clementino Furtado 

Para Marx (2013), o trabalho é o constituinte ontológico do ser-
-humano, ou seja, a transformação do homo sapiens em ser humano 
se dá por meio do trabalho. Esta atividade que consiste, grosso modo, 
a transformação da natureza pelo ser humano também transforma 
o próprio ser humano. A partir desta ação o ser humano cria formas 
de agir na natureza e instrumentaliza o seu trabalho, ou seja, cria ins-
trumentos. Estes, por sua vez, constituem-se como mediadores entre 
o trabalho humano e o objeto de seu trabalho, como por exemplo, é o 
caso da linguagem (CODO; SAMPAIO; HITOMI, 1994).

Na sociedade capitalista, a constituição subjetiva do trabalho 
humano atinge novas nuanças: a rotina da vida foi-se instituindo de 
forma radicalmente fundamentada no “trabalho”, mas não no senti-
do ontológico marxiano, e sim no sentido de venda/uso da força de 
trabalho, de modo que submeteu o ser humano à razão matemática 
e instrumental, e em contradição, nos despotencializou subjetiva, 
coletivamente e, por fim, humanamente. 

Temos nossa casa, nossos horários, nossas relações permeadas 
pela rotina da atividade laboral; e a consequência disso? Perdemos 
a capacidade para lidar com o extraordinário no sentido estrito do 
termo, como aquilo que está fora da ordem, sem programação, aquilo 
que não é o trivial, rotineiro, ou seja, ordinário.

No que se refere ao trabalho docente, este concretiza-se e é cons-
truído na interação com o outro, o estudante. É esta interação que 
guiará o método a ser utilizado, pois há uma implicação dialética com 
a “transformação” do outro e de si mesmo. Por excelência, o trabalho 
docente não deveria moldar-se, formatar-se aos métodos produtivis-
tas, sejam eles tayloristas, fordistas ou toyotistas. A transformação, a 
mudança que buscamos no outro – o estudante – dificilmente pode 
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ser apreendida e avaliada apenas pela medida quantitativa, sendo 
imprescindível considerar a dimensão qualitativa. Desse modo, qual-
quer atuação, seja docente seja da instituição de ensino, no sentido 
de impor uma lógica quantitativa à experiência formativa terá como 
consequência subverter e limitar o processo ensino-aprendizagem.

Portanto, o modelo educacional não deve se assemelhar ao modelo 
fabril, menos ainda, seu agente principal, o professor, atuar tal qual 
um operário, pois seu trabalho é essencialmente criativo e se dá sem-
pre a partir da interação humana, algo sempre imprevisível, flexível 
e instável. (TEIXEIRA, 2007).

Obviamente, todo esse processo que envolve o trabalho docente 
interfere diretamente na constituição da subjetividade dos sujeitos que 
exercem essa função, como de qualquer outro trabalhador, porém há 
peculiaridades na relação professor-estudante que tornam o trabalho 
docente diferenciado. 

De acordo com Tardif e Lessard (2012), podemos dizer que na 
educação essa peculiaridade do trabalho docente é o afeto que advém 
na interação com discentes. A relação entre a atividade laboral do 
professor e o produto do seu trabalho, inevitavelmente, perpassa pela 
relação que este construirá com seu aluno. Há no trabalho docente, 
ao nosso entender, para além da capacidade humana em ser afetado, 
a necessidade do investimento de afeto. 

Baseado em Tardif e Lessard (2012), Codo (2006) e Teixeira (2007), 
este artigo pretende debater essas três dimensões constituintes do 
trabalho docente, imprescindíveis para sua apreensão: a relação com 
o outro, as (in)formalidades e o afeto.

Docência: uma profissão de interações humanas

Tardif e Lessard (2012) fazem uma síntese da produção teórica e 
empírica sobre o trabalho docente e apontam para um novo campo 
de pesquisa nesta área ao adotarem uma postura interdisciplinar que 
analisa o trabalho docente a partir da interface entre a “[...] sociologia 
do trabalho e das organizações, ciências da educação, ergonomia, teo-
rias da ação, ciências cognitivas etc.” (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 7). 

A interdisciplinaridade é possível e necessária na perspectiva 
desses autores, pois abordam o trabalho docente a partir de uma 
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cuidadosa análise do processo de escolarização e das atividades dos 
professores ao interagirem com alunos e outros atores da instituição 
de ensino. Esse é um elemento fundamental na obra: tratar a escola 
como organização de trabalho e a atividade docente como um tipo 
especial de trabalho (TARDIF; LESSARD, 2012).

Dessa forma fica evidenciado, na análise dos autores, o destaque 
dado à organização onde ocorre o trabalho docente predominante-
mente – as instituições de ensino – e o modo como esse trabalho se 
realiza: interação com aluno e demais atores dessa instituição, os quais, 
ainda que indiretamente, também estão implicados no processo ensi-
no-aprendizagem. O caráter interativo do trabalho docente, pautado 
nas relações que se estabelece no contexto do ensino, é um dos pontos 
centrais da teorização dos autores.

É justamente a presença de um “objeto humano” que torna o trabalho 
docente especial, pois essa característica modifica profundamente a 
própria natureza do trabalho e a atividade do trabalhador. Nas palavras 
dos referidos autores, trabalhar é envolve-se “[...] ao mesmo tempo 
numa práxis fundamental em que o trabalhador também é transforma-
do por seu trabalho. [...] O ser humano torna-se aquilo que faz” (TARDIF; 
LESSARD, 2012, p. 28-29). Portanto, o fazer humano o constitui social e 
historicamente, mas principalmente, subjetivamente. 

Considerando a impossibilidade ou os riscos de se encarar o tra-
balho docente de forma objetiva (separação sujeito/objeto), os autores 
salientam:

O tratamento reservado ao objeto, assim, não pode 
mais se reduzir à sua transformação objetiva, técnica, 
instrumental; ele levanta questões complexas do po-
der, da afetividade, da ética, que são inerentes à inte-
ração humana, à relação com o outro (TARDIF; LES-
SARD, 2012, p. 30, Grifo nosso).

Os autores dão uma referência valiosa para compreender o trabalho 
docente: não podemos perder de vista que se trata de interação huma-
na, o que implica estar atento às dimensões das relações de poder, dos 
afetos e dos aspectos éticos envolvidos. Assim, o trabalho sobre e com 
seres humanos envolve todas as sutilezas características das relações 
humanas: negociação, controle, persuasão, sedução, promessa. Evoca 
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atividades como instruir, supervisionar, ajudar, entreter, divertir, curar, 
cuidar, controlar (GOFFMAN, 1973 apud TARDIF; LESSARD, 2012).

Enquadram-se nessa categoria de trabalho o professor, o terapeuta, 
os profissionais da saúde e da justiça, entre outros. No caso do tera-
peuta e do professor, há um engajamento direto da personalidade no 
contato com as pessoas e estas os julgam ou acolhem em função delas. 
Vê-se aí uma dimensão valorativa e afetiva do trabalho, já que ao inte-
ragir com o outro, tanto o professor quanto o terapeuta se expõem à 
avaliação do aluno ou do paciente, respectivamente. No caso do pro-
fessor, a depender do modo como se configura a sua relação com seu 
aluno, poderá ser nomeado de “chato”, “exigente”, “bom professor”, 
entre inúmeras possibilidades (TARDIF; LESSARD, 2012).

Nesse sentido, o trabalho sobre e com o outro suscita questões de 
poder e de conflito de valores, “pois seu objeto é, ele mesmo, um ser 
humano capaz de juízos de valores e detentor de direitos e privilégios 
inerentes à sua condição humana” (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 33). Até 
mesmo quando comparada com outras profissões interativas (como a 
medicina, a advocacia, o terapeuta, os bancários), a profissão docente 
apresenta certas especificidades: se nestas profissões ocorre certa 
dependência do cliente quanto ao profissional (médicos, terapeutas, 
dentistas), a procura por esses profissionais é voluntária, o cliente 
pode escolher. Até mesmo no caso dos médicos e terapeutas, conside-
rando que o que leva o paciente a procurá-los é alguma enfermidade 
ou sofrimento, o cliente pode escolher o profissional ou até mesmo 
procurar meios alternativos de tratamento (TARDIF; LESSARD, 2012).

No caso da profissão docente, seu “cliente” ¹, o aluno, é obrigado 
a estar na escola. Sua presença ali não foi resultado de sua opção pes-
soal, isto é, há um constrangimento social para que todas as crianças 
e adolescentes passem pela escola e, atualmente no Brasil, a todas 
as pessoas que passem por um processo ensino e aprendizagem que 
visem a formação para uma carreira laboral. Existem leis que tornam 
obrigatória a presença na escola até certa idade.

Os autores citados ainda salientam que, diferentemente das situa-
ções de pessoas necessitadas ou enfermas, a clientela dos professores 
pode resistir ao seu trabalho e à imposição da obrigatoriedade da 
escola. Em outras palavras, para realizar seu trabalho, o professor 
precisa, muitas vezes, convencer o aluno a participar e reconhecer 
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a importância do processo educativo. O docente depende da adesão 
subjetiva do aluno, de sua participação no processo de ensino, para 
que possa efetivar o seu trabalho.

A esse respeito os autores manifestam:

[...] os alunos são clientes forçados, obrigados que são 
a ir à escola. A centralidade da disciplina e da ordem 
no trabalho docente, bem como a necessidade quase 
constante de “motivar” os alunos, mostram que os pro-
fessores se confrontam com o problema da participa-
ção do seu objeto de trabalho – o aluno – no trabalho 
de ensino e aprendizagem. Eles precisam convencer 
os alunos que “a escola é boa para eles”, ou imprimir 
às suas atividades uma ordem tal que os recalcitran-
tes não atrapalhem o desenvolvimento normal das  
rotinas do trabalho (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 35).

Além de certa vulnerabilidade (os alunos apresentam-se numa 
posição assimétrica na organização escolar), ao mesmo tempo em 
que apresentam margem de manobra, resistências, as relações entre 
docente e alunos são marcadas por uma relação pública e coletiva. 
Isso desperta dois problemas: a equidade do tratamento e o controle 
do grupo. Apesar das diferenças individuais, o professor precisa tra-
tar os alunos de forma igual; diante das situações de aprendizagem, 
um único professor precisa manter a atenção e o foco dos alunos nas 
atividades propostas (TARDIF; LESSARD, 2012).

A partir das problemáticas apresentadas pelos autores citados, 
podemos complementar a definição de trabalho docente como um 
trabalho cuja constituição básica são as próprias interações humanas 
com pessoas capazes de resistir ou participar da ação dos professores.

O trabalho docente entre as formalidades  
e as margens de manobra

Tardif e Lessard (2012), após apontarem uma extensa literatura 
sobre a temática, concluem que as pesquisas apresentam diversas ma-
neiras de descrever e escrever sobre o trabalho do professor. Porém, 
resumem estas perspectivas em dois polos: o trabalho codificado e o 
trabalho não codificado.
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O polo do trabalho codificado envolve aquilo que é prescrito, 
seja nos documentos governamentais, na legislação educacional, no 
plano político pedagógico da escola, sejam os modelos ideais sobre o 
“dever-ser” e o “dever-fazer” do professor. Assim, envolve os aspectos 
nitidamente burocráticos, prescritos, no que diz respeito às rotinas, 
às obrigações formais, cargas institucionais, normas, regulamentos, 
procedimentos previsíveis, rotineiros.

O próprio estatuto do magistério faz referência a esse como um 
trabalho codificado: é um trabalho socialmente reconhecido por um 
grupo de profissionais específicos que precisam de uma longa for-
mação especializada. Necessitam de permissão para lecionar e isto 
envolve atender aos critérios de formação especializada. É realizado 
no âmbito de organizações formais e estáveis, com suas rotinas e tra-
dições (TARDIF; LESSARD, 2012).

Para esses autores, o trabalho docente sofre influências do que é 
prescrito pelas autoridades escolares e governamentais. O referido 
trabalho é calculado, temporalizado, controlado, planejado. Ele está 
submetido a uma série de regras burocráticas, prazos, procedimentos, 
ou seja, é mercantilizado e tratado tal como operário fabril.

Já o polo do trabalho não codificado envolve os aspectos informais 
da atividade, os elementos implícitos, imprevisíveis, os ensaios, o que 
se chama na literatura de currículo oculto². São áreas flutuantes da 
atividade docente que aumentam seu grau de complexidade (TARDIF; 
LESSARD, 2012).

Assim, apesar de toda a formalidade que permeia o trabalho do-
cente, existe uma série de situações que tornam impossível que ele 
ocorra sempre da mesma forma, segundo um planejamento rígido. 
Essas possibilidades de fazer diferente, aliás, de ter que reinventar 
sua atividade, estão relacionadas à própria complexidade do traba-
lho docente: se por um lado está ligado a uma organização mais ou 
menos burocrática, sua tarefa em sala de aula envolve relações com 
seres humanos diversos, imprevisíveis, irredutíveis às regras gerais, 
às rotinas globais (TARDIF; LESSARD, 2012). 

O controle total sobre o que ocorre em sala de aula torna-se impos-
sível e abre espaço para o que os autores denominam de margem de 
manobra. “Trata-se de um trabalho cujo produto sempre escapa, em di-
versos aspectos, à ação do trabalhador”. (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 43).
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Além disso, o trabalho docente vai além das relações com os alunos 
e das atividades em sala de aula: existe uma grande diversidade de 
tarefas que exigem competências profissionais diferenciadas, sendo 
muito difícil enquadrar o trabalho do professor em uma moldura 
inflexível. O próprio local onde se realiza o trabalho docente não está 
imune aos efeitos sociais e culturais do contexto onde se insere. Con-
forme descrevem Tardif e Lessard (2012, p. 44):

Em resumo, é uma organização aberta, de fronteiras 
porosas, permeáveis a influências múltiplas. Nesse 
sentido, as atividades escolares nunca são fechadas 
em si mesmas, como uma cadeia de montagem ciber-
nética que gira sobre cilindros num movimento circu-
lar: dia após dia, os alunos entram e saem da classe, 
modificando sem parar o ritmo escolar, introduzindo 
pontos de resistência, fazendo com que a escola perca 
o controle sobre aqueles que ela forma.

Esta imprevisibilidade e resistências impostas ao trabalho docen-
te configuram um aspecto importante para que o professor também 
desenvolva seus pontos de fuga, defina suas margens de manobra em 
relação àquilo que é prescrito, podendo garantir a necessária autono-
mia de sua atividade.

Segundo os autores, apesar das constantes mudanças e variações 
pelas quais passou a escola moderna, sua burocratização intensificada 
e maior diferenciação quanto a funções, uma coisa permanece e esta é 
o âmago da atividade docente: a sala de aula. A classe ou sala de aula é 
o lugar onde a docência se realiza, onde são feitas as trocas e negocia-
ções entre professor e alunos. Esse espaço privilegiado é essencial para 
que a relação educativa se efetive e possui uma especificidade: nele 
nada ocorre da mesma forma, da mesma maneira. Cada dia a relação 
docente-discente se reinventa, se restabelece e enriquece, a partir dos 
elementos novos trazidos pelo professor e pelo aluno em cada encontro.

Esse caráter flexível da atividade docente é nomeado pelos au-
tores como uma racionalidade fraca caracterizada pela utilização de 
conhecimentos personalizados, saberes oriundos da experiência na 
mediação das relações humanas, enraizados na vivência profissional 
que permitem ao docente adaptar-se a esse ambiente de trabalho 
complexo e dinâmico (TARDIF; LESSARD, 2012).
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Na perspectiva desses autores, o trabalho docente aproxima-se 
mais a uma arte, um saber fazer modelos a partir de esboços flexíveis 
de ação, rotinas modeladas pelo uso e sujeitas a modificação conforme 
os acontecimentos escolares. Eles resumem esse polo da docência da 
seguinte forma:

Finalmente, segundo essa visão, o docente se asse-
melha mais a um ator social do que a um agente da 
organização. Sua identidade é menos definida pelo 
seu papel codificado do que pelas relações humanas 
cotidianas com seus alunos e seus colegas de traba-
lho; sua situação tem menos a ver com o organogra-
ma da organização do que com as negociações diárias 
com os outros agentes educativos (TARDIF; LESSARD, 
2012, p. 45).

A partir do exposto pelos autores, fica explicitado o caráter dialético 
da profissão docente: codificado e flexível; formalizado e imprevisí-
vel; agente da organização e ator social; funções predefinidas em um 
organograma e negociações diárias com colegas e alunos. Os autores 
concluem, a partir disso, que “[...] é absolutamente necessário estudá-
lo [o trabalho docente] sob esse duplo ponto de vista se quisermos 
compreender a natureza particular dessa atividade” (TARDIF; LES-
SARD, 2012, p. 45).

Cabe aqui uma consideração importante sobre esta característica 
ambígua do trabalho docente: o fato de o professor se envolver nesse 
processo constante de trocas, negociações, ensaios; de ter que lidar 
com a resistência dos sujeitos com quem trabalha; a necessidade de 
intenso investimento afetivo e pessoal do professor em seu trabalho, 
cujo sucesso envolve um pleno engajamento de sua personalidade, 
do uso de suas características pessoais nesse processo de negociação 
constante, coloca-o em uma situação de intenso investimento afetivo 
e pessoal (CODO, 2006; TARDIF;  LESSARD, 2012).

Tardif e Lessard (2012) denominam essa contradição de trabalho 
heterogêneo, que remete concretamente a um conjunto de tensões e 
dilemas inerentes à profissão docente. Essas tensões que se inserem na 
contradição entre objetividade e subjetividade, o trabalho prescrito e 
o realizado e realizável, entre a racionalidade dos conteúdos e a carga 
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afetiva das relações, enfim, todas essas tensões impõem ao docente a 
necessidade de desenvolvimento de uma série de recursos adaptativos 
que, se falharem, poderão levar ao adoecimento (CODO, 2006). 

Trabalho docente e afetividade

Aula é acontecimento que combina satisfações e insa-
tisfações, facilidades e dificuldades, bem-estar e mal-
-estar, bem-querer e malquerer. Indiferenças, nela di-
ficilmente haverá (TEIXEIRA, 2007, p. 436).

A constatação de Teixeira (2007) acerca da sala de aula pode ser 
um exemplo do modo como o professor se relaciona com seu trabalho: 
apesar de ser um profissional que lida com a produção e comparti-
lhamento do conhecimento racional, ao menos na forma moderna e 
contemporânea de se exercer a docência, suas relações com o trabalho 
são marcadas pela afetividade. Na verdade, esse não é um privilégio 
dos docentes: o trabalho e o afeto são dimensões indissociáveis. Quan-
do há uma separação entre ambos (conforme ocorre com o advento 
do capitalismo), podem ocorrer danos à saúde mental do trabalhador 
(CODO; SAMPAIO; HITOMI, 1994).

Para os autores referidos acima, sempre existe uma transferên-
cia de subjetividade para o produto do trabalho do ser humano. Ao 
trabalhar, o homem não apenas transforma a natureza, como tam-
bém a si mesmo. Nessa relação dialética entre homem e natureza há 
investimento afetivo no produto do trabalho: “Quando trabalhamos 
em condições gratificantes, gostamos do produto realizado, alguns até 
se apaixonam por ele, como os escritores, por exemplo. Mas quando 
trabalhamos subjugados, imprimimos raiva ao produto” (CODO; SAM-
PAIO; HITOMI, 1994, p. 122).

Os autores afirmam que nas sociedades não capitalistas a relação 
trabalho e afeto era mais palpável e indissociável. Com o advento da 
fábrica, no modelo taylorista-fordista, o afeto foi desvinculado do tra-
balho. Foi imposta uma divisão rígida de lugares e gestos. A separação 
público-privado foi acompanhada da separação trabalho-afeto: “afeto, 
carinho, cuidado - situado e sitiado no espaço doméstico; e ao trabalho 
– a racionalidade, a burocracia, a medida” (CODO; GAZZOTTI, 2006, 
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p. 49). Porém, não podendo separar-se completamente do trabalho, 
a afetividade se insurge, retorna mesmo que de modo disfarçado: as 
intrigas, conflitos, fofocas na hora do café, a subjetividade sempre se 
faz presente (CODO; SAMPAIO; HITOMI, 1994).

No caso do trabalho docente, os professores apontam duas especifi-
cidades que o tornam diferenciado das outras formas de trabalho, um 
dos mais delicados, em termos psicológicos: não há fragmentação; o 
professor tem certo controle (autonomia) de seu processo produtivo, já 
que apesar da necessidade de cumprir a matriz curricular e a ementa, 
tem liberdade para criar, definir ritmos, a sequência das atividades; é 
dono do próprio processo produtivo, atuando nele do começo ao fim 
(CODO;  GAZZOTTI, 2006).

Essa ideia se contrapõe a outros estudos que destacam a perda de 
autonomia do professor na realização de seu trabalho, que ocorre cada 
vez mais fragmentado devido à sobrecarga de tarefas não diretamente 
relacionadas ao ensino, como relatórios de projetos, alimentação de 
bancos de dados, entre outros elementos (LOPES, 2006; SILVA, 2008; 
KUENZER; CALDAS, 2009). Porém, parece que Codo e Gazzotti (2006) 
fazem referência ao que ocorre na relação do professor com a sala 
de aula, as possibilidades criativas que lhes surgem na realização de 
suas aulas. Aproxima-se do que Tardif e Lessard (2012) denominam 
de margens de manobras, as rotas de fuga que o professor pode im-
plementar frente às interferências em seu trabalho.

Existem outras especificidades do trabalho docente apontadas 
pelos autores, que o colocam como mais importante, exatamente por 
dizerem respeito à relação trabalho-afeto:

Todo trabalho envolve algum investimento afetivo 
por parte do trabalhador, quer seja na relação estabe-
lecida com os outros quer mesmo na relação estabele-
cida com o produto do trabalho. Mas o caso do profes-
sor é diferente, a relação afetiva é obrigatória para o 
próprio exercício do trabalho, é um pré-requisito. Para 
que o trabalho seja efetivo, ou seja, para que atinja 
seus objetivos, a relação afetiva necessariamente tem 
que ser estabelecida (CODO; GAZZOTTI, 2006, p. 50. 
Grifo nosso).
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A perspectiva dos autores se aproxima do que foi dito anterior-
mente acerca da centralidade das interações humanas no trabalho 
docente: a relação com o aluno será sempre um processo de conquista, 
de sedução, já que ele pode de alguma forma resistir ao processo de 
ensino-aprendizagem. O movimento de sedução demanda enorme in-
vestimento afetivo: “[...] o professor precisa que os alunos confiem em 
si, acreditem que aquele conteúdo lhes será útil; outra vez a sedução, 
outra vez a afetividade” (CODO; GAZZOTTI, 2006, p. 50).

A dimensão afetiva na relação com o trabalho docente, envolvendo 
inclusive tensões e conflitos, obviamente, não se restringe à relação 
com os alunos. Sobre isso, Teixeira (2007) nos ajuda a perceber que 
o campo relacional é bem mais ampliado, ou seja, o campo de trocas 
afetivas transcende os limites da sala de aula:

Enredada nos traçados da escola, a relação docente/
discente ganha figurações que articulam uma rede 
maior de interações, hoje tanto reais quanto virtuais, 
internas e externas à escola. Existe na escola um cole-
tivo de professores e de outros profissionais, além das 
crianças e jovens alunos. Por ser assim, a condição do-
cente compreende um conjunto de interações, entre 
elas as dos pares de professores, ao lado das intera-
ções entre estes e outros profissionais da escola, bem 
como as existentes entre os docentes e os chamados 
gestores escolares e dos sistemas de ensino. Têm-se, 
ainda, direta ou indiretamente presentes na tessitura 
das sociabilidades escolares e da docência, os relacio-
namentos entre os professores e as famílias dos estu-
dantes; e, ainda, com a comunidade de seu entorno. A 
condição docente em sua realização envolve, portan-
to, uma complexa trama de interações e trocas, de en-
tendimentos, de conflitos e tensões, em que não faltam 
problemas relativos às hierarquias e estruturas, às di-
nâmicas e relações de poder e de força e à diversidade  
de interesses (TEIXEIRA, 2007, p. 435, grifo nosso).

Dessa forma, essa teia complexa de relações que se estabelecem 
na escola mostra que esta é uma instituição marcada não apenas 
pelo saber intelectual, científico e objetivo, mas também por tensões 
e conflitos carregados de subjetividade. 
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Um dos elementos predominantes nesse processo é o que o Codo e 
Gazzoti (2006) chamam de rompimento do circuito afetivo: o afeto in-
vestido no trabalho não retorna na mesma proporção; aquela aula pre-
parada com tanta energia não se realizou da mesma forma; aquele alu-
no que o professor se esforçou tanto para superar uma dificuldade de 
aprendizagem muda de escola e não se tem mais notícias deles; podem  
ser dados muitos exemplos de como o investimento afetivo dado pelo 
professor ao realizar seu trabalho sofre interrupção de seu circuito.

Isso coloca o professor numa condição conflituosa entre implicar-se 
ou não afetivamente com os alunos e seu trabalho. A lógica que surge 
no conflito de implicação afetiva é a seguinte: “[...] para realizar bem 
o meu trabalho preciso me envolver afetivamente com meus clientes 
(alunos, pacientes etc.); porém, se eu assim proceder, certamente 
sofrerei, o que me leva a não vincular-me” (CODO; GAZZOTTI, 2006, 
p. 57). Por outro lado, o próprio afastamento ou tentativa, de não im-
plicação com o trabalho é uma condição atravessada pelo afeto, pois 
resulta de uma estratégia do sujeito para se preservar do sofrimento 
a que já está submetido.

Segundo os autores, a impossibilidade de concretização do vínculo 
afetivo é estrutural no trabalho docente:

O trabalho requer um vínculo afetivo, mas a forma 
de organização do trabalho não permite que este cir-
cuito afetivo se complete, pois a tarefa requer que se 
obedeça a algumas regras que são regidas quer pela 
técnica, quer pelo cronograma preestabelecido, quer 
pelo programa, quer pelas normas e determinações 
superiores, quer por questões administrativas (CODO; 
GAZZOTTI, 2006, p. 57).

Tal conflito mostra de que forma se manifestam as tensões entre o 
trabalho codificado e o não codificado no contexto escolar, conforme 
descrito por Tardif e Lessard (2012). Essa situação ocorre, por exem-
plo, quando o professor percebe os fatores emocionais, econômicos 
e familiares que levam um aluno a faltar, mas não poderá aprová-lo 
automaticamente, por mais que saiba da sua capacidade de aprender, 
se estivesse em condições propícias para isso.
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Para lidar com as tensões, o professor poderá lançar mão de estra-
tégias de enfrentamento que permitam manter seu equilíbrio psíquico. 
Tais estratégias podem ser efetivas ou não. Assim, quando as estratégias 
não forem suficientes para diminuir a tensão ou quando o conflito 
atingir uma proporção que impossibilite o indivíduo de enfrentá-la, 
poderá se instaurar um quadro de adoecimento.

Considerações finais

Este trabalho apresentou alguns elementos considerados essen-
ciais para a apreensão do trabalho docente, a partir de referenciais 
teóricos apresentados por Tardiff e Lessard (2012), Codo (2006) e Tei-
xeira (2007): as relações humanas, as dimensões formais e informais 
(trabalho codificado e trabalho informal) e a dimensão afetiva. Apesar 
de não serem exclusivas do trabalho docente, buscou-se argumentar o 
quanto apresentam peculiaridades na docência, de modo a trazerem 
implicações para a concretização do processo ensino-aprendizagem 
e para a saúde desses profissionais.

Dessa forma, compreendemos que o trabalho docente transcende 
as relações de trabalho tradicionais, muitas vezes exigindo desse pro-
fissional uma atuação para além da atividade protocolar programada, 
deparando-se, por vezes, com questões de foro privado de seu aluno 
e/ou do próprio professor. O adoecimento psíquico do professor tem 
relação com essas dinâmicas sociais que, apesar de não serem com-
preendidas formalmente como parte dessa profissão, estão presentes 
no cotidiano do ensinar-aprender. 

Conclui-se que o potencial criativo do trabalho docente pode ser 
comprometido caso se submeta à lógica quantitativa, competitiva e 
produtivista do capital, desconsiderando as suas dimensões incontro-
láveis, imensuráveis, informais e relacionais, podendo levar o docente 
a vivenciar sofrimento psíquico. Por outro lado, sempre haverá as 
margens de manobra, as resistências e rotas de fuga que, centradas 
na alteridade e sempre atravessadas por afeto, poderão ser fonte de 
realização e desenvolvimento do potencial humano, na reprodução 
ampliada da vida.
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Relatório parcial da primeira viagem: 
docência universitária e  

educação no Brasil

Benjamin Rodrigues Ferreira Filho

No Brasil, a universidade pública, apesar de seus problemas, re-
presenta uma meta para o pesquisador. Longe dela, este tem poucas 
chances de realizar satisfatoriamente os seus planos profissionais. 
Ensino e extensão são os outros eixos do tripé básico das instituições 
de ensino superior que, novamente apesar de tudo, são desenvolvidos 
de melhor forma nas universidades públicas. Quanto aos problemas, 
eles são muitos; a história da educação pode iluminar bem a sua po-
pulação; e a própria política educacional do país é o maior de todos 
os empecilhos para o pleno desenvolvimento das universidades e da 
educação de modo geral.

Tendo trabalhado como professor em duas redes públicas muni-
cipais de ensino básico (Serra e Vitória, no Espírito Santo) e uma rede 
estadual (Espírito Santo, como substituto) e também em instituições 
particulares de ensino superior, meus objetivos sempre estiveram 
ligados à universidade pública. Na Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), em Vitória, e na Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), no campus de Alto Araguaia, tive experiências com o magis-
tério público superior, mas em nenhuma das duas ocasiões estava na 
condição de professor efetivo. A partir do início de 2012, meu intento se 
realizou, com minha entrada, como professor efetivo, na Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Rondonópolis.

Uma vez superado o momento tenso do concurso, logo eu, um 
dos novos professores, participei do Curso de Docência, na UFMT, em 
Cuiabá, evento favorável a uma aproximação inicial entre colegas e 
às primeiras projeções de trabalho. O curso, certamente, exige muito 
esforço de seus organizadores e executores, por atender a todas as 
áreas de conhecimento e ter um público muito diversificado; apresenta 
o funcionamento da universidade e propõe algumas reflexões sobre 
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educação superior. Também funciona como forma de recepção dos 
novos professores, uma maneira simpática de dar-lhes as boas vindas. 
Este texto está ligado ao referido curso e, a partir de um desdobramento 
oportuno, também ao Congresso de Pesquisa em Educação (Conpeduc), 
que se realiza anualmente no Campus de Rondonópolis.

Esperando, imediatamente, muitos resultados bons de meu traba-
lho, iniciei minhas atividades um pouco ansioso (talvez muito), que-
rendo alcançar, logo no começo, objetivos que, para sua consecução, 
na verdade, exigiam mais tempo. Então refreei um pouco o ânimo; 
aguardei, com mais paciência, que as velas se enfunassem e que o 
decurso da nau se desenrolasse sem pressa.

Escrevi o meu projeto de pesquisa (“Brasil e Portugal: o processo 
colonial”) e o registrei na Pró-Reitoria de Pesquisa (Propeq). Os orien-
tandos começaram, aos poucos, a aparecer; as linhas gerais começaram 
a ser traçadas; um quadro geral mais proveitoso começou a se delinear.

O plano de formar, de imediato, um grupo de leitura, com vistas 
à constituição de uma equipe para atividades de extensão, esbarrou 
na falta de entrosamento entre mim e os discentes; entretanto, com a 
sucessão de aulas e os encontros de orientação, essas dificuldades vêm 
sendo vencidas. A ideia é reunir interessados em leitura e formação 
de leitores, para atuarmos juntos em escolas de ensino fundamental e 
ensino médio, levando a literatura e o conhecimento para os diálogos 
com os jovens estudantes. E, na realidade, os domínios escolares não se-
rão os únicos lugares de atuação da futura trupe de leitores: as sessões 
de leitura poderão ocorrer onde quer que seja viável experimentá-las.

Estas considerações introdutórias já dão algumas indicações do 
plano profissional e das ideias que norteiam minhas decisões, como 
professor. São, agora, os pontos relativos a ideais e dificuldades do 
campo educacional e da sociedade brasileira que serão aqui tratados.

A educação, no Brasil, apresenta inúmeros distúrbios e transtornos. 
A própria prática educacional não pode ser vista como algo inocente. 
Essas questões são fundamentais; por isso me detive com cuidado 
nelas e até escrevi sobre educação: “A educação pela faca (esboço de 
uma teoria da aprendizagem cabralina)” (texto publicado em 2002); 
“A racionalidade das formigas insanas: educação profissional e traba-
lho humano” (apresentado no Seminário Educação 2009, na UFMT), 
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“Luzes e sombras nos diálogos das aulas: formação e autoformação” 
(apresentado no Seminário Educação 2010, na UFMT), “Diálogos de 
narradores em paragens da travessia: biografia, narração, educação 
e sociedade” (apresentado no IV Congresso Internacional de Pesquisa 
(Auto)Biográfica, em São Paulo), Vozes históricas dispersas (livro pu-
blicado em 2011), “Possível poesia das aulas: sobre educação de jovens 
e adultos” (apresentado no Seminário Educação 2011, na UFMT48).

A questão premente, primeira, é: “Por que educação?”. O foco 
norteador costuma ser a sentença de que a educação pode melhorar 
a sociedade, desenvolver o cidadão e levar a um mundo melhor; no 
caso do Brasil, que apresenta uma sociedade degradada e inúmeros 
cidadãos fracassados, vivendo precariamente, a ideia de que a educa-
ção pode “salvar” é um clichê muito conhecido.

Rigorosamente, a educação não tem essas funções, no entanto. Ela 
vigora como um mecanismo de poder capaz de enquadrar o indivíduo 
num determinado sistema de funcionamento, numa ordem imposta. 
Nem mesmo o fator cultural é prioritário, pois o conhecimento, a arte 
e as riquezas da tradição podem ser facilmente abandonados ou de tal 
maneira simplificados que perdem as suas propriedades substanciais. 
Basta uma análise da linguagem da comunicação social para ver o quan-
to a banalidade e a idiotice prevalecem; o conhecimento e a arte chegam 
a ser ridicularizados, na própria escola, em favor da vulgaridade. E a 
questão não é opor um tipo de conhecimento “superior” a um tipo de 
conhecimento “popular”. Mikhail Bakhtin, em A cultura popular na 
Idade Média e no Renascimento, já demonstra a força e o grandioso valor 
da cultura popular, questionadora, irreverente e resistente. A questão 
é opor o pensamento, a reflexão crítica e arte a uma cultura de massa, 
extremamente dominadora, que embrutece para melhor explorar.

A educação, rigorosamente, tem a mesma função que Michel 
Foucault atribui à prisão: “A prisão deve ser um aparelho disciplinar 
exaustivo. Em vários sentidos: deve tomar a seu cargo todos os aspec-
tos do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, 
seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições”49. 

48 Infelizmente esse trabalho acabou não sendo publicado no CD-ROM do Semiedu 2011. Foi ape-
nas apresentado oralmente e o texto permanece inédito.

49 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20. ed. Tradução: Lígia M. Pondé Vas-
salo. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 198.
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O processo educacional tem como objetivo final a adaptação do indi-
víduo ao modus operandi da sociedade, de maneira que ele se mova 
razoavelmente por entre suas instâncias institucionais, suas produções 
simbólicas e seus aparatos técnicos, tomando, finalmente, uma função 
útil à máquina político-econômica que o domina.

Historicamente considerada, nem mesmo esse exercício de controle 
a educação brasileira foi capaz de cumprir eficientemente, tal o seu 
grau de incompetência e de degradação. O descaso do poder público 
é tão monstruoso que até aquilo que reforçaria a manutenção e a se-
gurança do status dos parasitas das elites é negligenciado. De maneira 
que a escola brasileira é, ao longo dos séculos, a própria deterioração. 
A inteligência das autoridades, contudo, é capaz de distinguir muito 
bem dois modos extremos de educação: “um para o povo em geral e 
outro para as elites”50, embora esse dualismo precise ser tratado com 
cautela; por exemplo, há muitos casos em que é dispensável estudar, 
pois a competência e a inteligência nem sempre são exigidas para os 
mais importantes cargos e aos medalhões51 ignorantes — reles opor-
tunistas — os postos importantes são previamente garantidos. Para 
Sérgio Buarque de Holanda,

No Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente ti-
vemos um sistema administrativo e um corpo de fun-
cionários puramente dedicados a interesses objetivos 
e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possí-
vel acompanhar, ao longo de nossa história, o pre-
domínio constante das vontades particulares que en-
contram seu ambiente próprio em círculos fechados 
e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal (HO-
LANDA, 1998:146)52.

50 BEISIEGEL, Celso de Rui. Educação e sociedade no Brasil após 1930. In: PIERUCCI, Antonio Fla-
vio de Oliveira... et al. O Brasil republicano: economia e cultura: 1930-1964. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1995, p. 393.    

51 No conto “Teoria do medalhão”, de Machado de Assis, o ofício de medalhão, uma fraude social 
que torna a pessoa “grande e ilustre”, requer a “perfeita inópia mental” (ASSIS, Machado de. 
Papéis avulsos. Estabelecimento do texto e notas: Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro; Belo 
Horizonte: Garnier, 1989, p. 67-76).

52 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, 
p. 146.
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A maneira pessoal de administrar, legislar, influir, baseada no ardil 
e no auto favorecimento, marca toda a história do Brasil e debilita a 
educação pública. Sempre é importante voltar ao tempo dos jesuítas. Em 
“Ação missionária e educação”, Laerte Ramos de Carvalho pontua que os 
propósitos missionários e a política colonizadora nortearam a implan-
tação da educação jesuítica. Um ensino catequético abraçado ao poder 
imperial conduziu a educação, no Brasil, até a expulsão dos jesuítas. O 
resultado, como completa Maria José Garcia Werebe, foi relativamente 
eficiente, apesar da enorme dificuldade: “Quando os jesuítas foram 
expulsos do Brasil, a obra que pretendiam realizar estava praticamente 
consolidada: o país estava unido em torno de uma mesma fé, sob uma 
mesma coroa”53. São os propósitos da Coroa, vinculados ao poder da 
Igreja, que estão prioritariamente em pauta: “Uma vez aqui, os jesuítas 
começaram a pensar em formar outros padres, a partir da população 
local. Desenvolveram as escolas de ordenação e, graças a elas, alguma 
instrução chegou até aos filhos dos colonos brancos e aos mestiços”54.

Se no Brasil colonial a educação foi religiosa e política (pró-domina-
ção), instrumento de expansão da fé católica que justificava a operação 
imperial portuguesa e adaptava o gentio às condições estabelecidas 
pelo invasor, no Brasil monárquico, o processo educacional não teve 
nenhum propósito social, no sentido de preparar a população para 
as demandas do tempo. Maria José Garcia Werebe resume assim as 
condições educacionais do povo no tempo do Império brasileiro:

[...] na prática, muito pouco se fez pelo ensino popu-
lar, tanto nos anos que precederam, como nos que su-
cederam a Independência. Contrastando com a enorme 
massa analfabeta, havia apenas um pequeno grupo de 
profissionais que exerciam, bem ou mal, os seus ofícios 
e, um outro saído principalmente da classe latifundiá-
ria, cujos diplomas serviam tão somente para satisfazer 
vaidades gratuitas, quando não para atingir altos pos-
tos legislativos e administrativos, úteis na defesa dos in-
teresses que representavam (WEREBE, 1995, p. 369) 55.

53 WEREBE, Maria José Garcia. A educação. In: ELLIS, Myrian... et al. O Brasil monárquico: declí-
nio e queda do Império. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 366.

54 GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 25.

55 WEREBE, Maria José Garcia. A educação. In: ELLIS, Myrian... et al. O Brasil monárquico: declí-
nio e queda do Império. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 369.
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No Brasil, é essa política ambiciosa, mesquinha, inescrupulosa e 
rasteira que conduz a educação, uma política que não poderia deixar de 
gerar outra coisa como produto social a não ser este país horrivelmente 
organizado, uma civilização malograda e deletéria. É a conclusão de 
Darcy Ribeiro, a partir da nossa história:

Com efeito, a grande herança histórica brasileira é a 
façanha de sua própria constituição como um povo ét-
nica, nacional e culturalmente unificado. É, também, 
o malogro dos nossos esforços de nos estruturar-mos 
solidariamente, no plano socioeconômico, como um 
povo que exista para si mesmo. Na raiz desse fracas-
so das maiorias está o êxito das minorias, que ainda 
estão aí, mandantes. Em seus desígnios de resguardar 
velhos privilégios por meio da perpetuação do mono-
pólio da terra, do primado do lucro sobre as necessi-
dades e da imposição de formas arcaicas e renovadas 
de contingenciamento da população ao papel de força 
de trabalho superexplorada (RIBEIRO, 2009, p. 226).

Os resultados reais do processo educacional de um país dependem 
dos objetivos, dos projetos e das ações políticas em relação à educação e 
à sociedade. No Brasil, como os objetivos, os projetos e as ações políticas 
sempre estiveram ligados aos interesses pessoais daqueles que atuam 
como autoridades e às manobras de grupos econômicos, a educação 
sempre foi um fator desprezível; os implementos educacionais da po-
lítica brasileira sempre foram respostas canhestras e desinteressadas 
às exigências sociais dos processos escolares, fundamentais para o 
próprio funcionamento da sociedade.

Na avaliação de Maria José Garcia Werebe, “Os políticos brasileiros” do 
tempo imperial eram “medíocres na sua maioria” e “de grande valor na sua 
minoria”; estavam “todos eles completamente distanciados da população 
e dos problemas do país”; a atuação oficial desses homens, “quando não 
consistia simplesmente em favorecer os interesses de grupos e de pessoas, 
resumia-se em críticas, por vezes bem formuladas e até profundas, que 
eram lidas diante de assembleias parlamentares desinteressadas”56.

56 WEREBE, Maria José Garcia. A educação. In: ELLIS, Myrian... et al. O Brasil monárquico: declí-
nio e queda do Império. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 377. As duas próximas citações 
de Werebe encontram-se logo em seguida, às páginas 377-378.
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Comparando o Brasil monárquico com o Brasil republicano, We-
rebe chega à conclusão que

[...] os políticos do Império pouco diferiam dos da Re-
pública, salvo pelo fato de que os primeiros se esme-
ravam em falar bem um português refinado, em mos-
trar uma cultura que poucas vezes possuíam e, de 
modo geral, mantinham uma certa moralidade, nas 
suas atividades. O populismo em mangas de camisa, 
o mau português e a corrupção desenfreada vieram 
mais tarde (WEREBE, 1995, p. 377).

Ainda Werebe, considerando os honoráveis trabalhos da classe 
política, afirma:

Os debates na Assembleia, sobre o ensino geral, bem 
como os relatórios nela lidos e discutidos, limitavam-
-se, frequentemente, a constatar e a lamentar os des-
calabros da situação vigente. Nenhuma questão era 
tratada de maneira lúcida, equacionada corretamen-
te e não se propunham soluções adequadas e efeti-
vas para os problemas apontados. Aliás, de maneira 
geral, tem-se a impressão de que, não raro, os parla-
mentares falavam pelo prazer de falar, perdendo-se, 
quase sempre, em discussões estéreis, senão ridículas 
(WEREBE, 1995, p. 377 - 378).

De lá até hoje, as cenas são sempre muito similares. Mudam os ato-
res, mas a situação infeliz se mantém. Comparando os dados históricos 
do Império e da República, não é difícil perceber o descaso oficial em 
relação à educação, uma indiferença permanente cujos efeitos são 
visíveis. É evidente, a partir de uma mirada histórica, que a ruína 
da educação brasileira foi sistematicamente produzida ao longo da 
história política do Brasil.

Hoje, quando as campanhas publicitárias festejam os resultados 
dos investimentos em educação, caberia fazer a contabilidade das 
propagandas (que quantia deixa de ser diretamente aplicada no sis-
tema educacional e paga sua fantasia de bibelô plausível); e também 
conviria comparar as frágeis ações reais com as exigências conjuntu-
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rais da atual Ordem Mundial. É fácil verificar que as respostas oficiais 
às demandas do momento são, mais uma vez, insuficientes (ínfimas, 
chinfrins e incompetentes).

Nem é preciso entrar em discussão a questão da situação salarial 
de professores e profissionais da educação, nem suas condições sociais. 
O sofrimento profissional na educação cresce com o agravamento de 
tudo isso. Os estudantes chegam à universidade como vítimas dessa 
educação decadente e esfarrapada e o ensino superior acaba repro-
duzindo as deficiências da base.

Este é o estado da educação brasileira. Ao trabalhador que atua na 
área educacional cabe se mover neste e não em outro (onírico) campo. 
Como professor, o que me interessa é pensar este estado de coisas e 
me mover da melhor maneira possível neste contexto desfavorável. 
Ensino, pesquisa e extensão realizam-se neste cenário. As instituições 
de ensino, portanto, são arenas nas quais os profissionais de educação 
atuam segundo as regras estabelecidas por uma política educacional 
normalmente nociva; o trabalho do professor também consiste em lu-
tar contra essas regras que o debilitam e enfraquecem as forças sociais.
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cias Médicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2006). 
Doutorado na área de Medicina Experimental pelo Departamento de 
Fisiopatologia Médica da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas 
- UNICAMP (2010). É professora Adjunto na Universidade Federal de 
Mato Grosso -UFMT, Instituto de Ciências da Saúde, Campus de Sinop.

Amailson Sandro de Barros
Possui Graduação em Psicologia e Letras pela Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (UNICENTRO), é Mestre e Doutor em Educação pela 
Universidade Federal do Paraná. Atua como docente do Curso de 
Graduação e Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
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Mato Grosso (UFMT)-Campus Cuiabá, Tutor do PET Conexões de Sabe-
res - “Inclusão, Diversidade e Protagonismo na UFMT”, Coordenador 
do Programa de Extensão Núcleo de Estudos e Práticas de Psicologia 
Social Comunitária (NUPSCO). É integrante do Núcleo de Psicologia 
Comunitária, Educação e Saúde (NUPCES)/PPGE- UFPR.

Anne Grace Gomes
Graduação em Serviço Social pela Faculdade Estadual de Ciências 
Econômicas de Apucarana - PR (2007). Mestre em Serviço Social e 
Política Social pela Universidade Estadual de Londrina. É assistente 
social na Secretaria da Mulher de Maringá e docente na Faculdade 
Metropolitana de Maringá. Tem experiência na área de Serviço Social 
e planejamento, trabalho, gênero e violência contra a mulher. Foi 
professora da UFMT.

Arturo Fatturi
Professor no curso de Filosofia da Universidade da Fronteira Sul 
(UFFS), ex-Professor Adjunto no curso de Filosofia da Universidade 
Federal do Mato Grosso (UFMT) em Cuiabá. Possui Licenciatura Ple-
na em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1992) e 
Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2002). Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos 
em 2010. Pós Doutorado em Filosofia pela UFSC com projeto “A noção 
crença básica em On Certainty de Ludwig Wittgenstein”.

Bartolomeu José Ribeiro de Sousa
Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2019). 
Mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2010) 
na área de concentração Políticas e Administração da Educação. Pos-
sui Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do 
Piauí - UESPI (2002) e graduação em Pedagogia também pela Univer-
sidade Estadual do Piauí - UESPI (2003). Especialização em Educação 
a Distância pela Universidade de Brasília UNB (2008). Atualmente é 
Professor Efetivo do Instituto de Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT).
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Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa
Professora no Departamento de História da Universidade Federal 
de Rondonópolis (UFR) e no Mestrado Profissional em História (Pro-
fHistória/UFMT/Cuiabá). Chefe do Departamento de História (UFMT/
Rondonópolis). Doutora em História pelo Programa de Pós Graduação 
em História, Territórios e Fronteiras da UFMT, (bolsista Capes 2012 - 
2014). Mestre em História pelo mesmo Programa de Pós Graduação. 
Especialista em Ensino de História pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (Campus Universitário de Rondonópolis) e em Metodologia do 
Ensino de História, pelo Instituto Cuiabano de Educação (ICE).

Benjamin Rodrigues Ferreira Filho
Possui graduação em Letras - Português pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (1994), mestrado em Letras pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (1999) e doutorado em Letras (Ciência da Literatu-
ra) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(2008). É Professor da 
Universidade Federal de Mato Grosso.

Bernardo Gonçalves Alonso
Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFRJ com 
doutorado sanduíche no Grupo de Filosofia de Informação das uni-
versidades de Hertfordshire e Oxford. Áreas de atuação: Filosofia da 
Informação, Filosofia da Linguagem, Lógica e Filosofia da Mente.

Caio Augusto Marques dos Santos
Possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (2006), mestrado em Geografia pela Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2009) e doutorado em 
Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(2014). É professor da Universidade Federal de Mato Grosso.

Carla Regina Andrighetti
Possui graduação em Farmácia Bioquímica e Indústria pela Universi-
dade Federal do Paraná (1995), especialização em Ciências Farmacêu-
ticas, área de produtos naturais pela Universidade Federal do Paraná, 
Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (2003) e Doutorado em Química pela Universidade 
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Federal de Santa Catarina (2008) com um período sanduíche em Gö-
teborg University, Suécia. É Professora do curso de Farmácia, UFMT 
(Universidade Federal de Mato Grosso) Campus de Sinop.

Carlo Eugênio Nogueira
Professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Gra-
duação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
desenvolvendo atividades de pesquisa, orientação e docência com 
ênfase em Geografia Histórica e História do Pensamento Geográfico. 
Possui bacharelado (2005), mestrado (2008) e doutorado (2013) em 
Geografia (Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo. Mem-
bro do Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões 
Atlânticas (LACES - UFES). Foi professor da Universidade Federal de 
Mato – Rondonópolis.

Carlos Eduardo Freitas
Possui Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE/PIMES). Mestrado (2010) em Teoria Economia 
pela Universidade Estadual de Maringá (UEM/PCE) e bacharel (2007) 
em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM/
DCO). É professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem expe-
riência na área de Economia, com ênfase em Avaliação e Simulação 
de Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Desemprego e renda, modelos dinâmicos de equilíbrio geral, métodos 
quantitativos, econometria aplicada, modelos macroeconômicos e 
previdenciários.

Débora E. Pedrotti Mansilla
Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (1995), Mestrado em Educação 
pela Universidade Federal de Mato Grosso (2005), e Doutorado em 
Ciências no Programa de Ecologia e Recursos Naturais na Universidade 
Federal de São Carlos (2010). Professora I da Universidade Federal de 
Mato Grosso no Instituto de Biociências/Departamento de Biologia e 
Zoologia/Cuiabá. Atua como professora no Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências Naturais e do Mestrado Profissional em Ensino 
de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso e do Programa de 
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Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECEM) da 
Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC).

Eduardo Ribeiro Mueller
Possui Doutorado em Educação em Ciências e Matemática (2018) pela 
REAMEC (Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática). 
Mestrado em Educação pela UFMT (2012), e graduação em Ciências 
da Natureza e Matemática - Habilitação em Química - pela mesma 
Universidade (2007). É professor do Curso de Licenciatura em Quími-
ca no Campus UFMT do Araguaia, atuando nas disciplinas da área de 
Ensino de Química. Interesse: Ensino de Ciências/Química na Educação 
Básica e do Campo, Ensino de Química, Linguagem Química, Currículo 
e Metodologias de Ensino de Química.

Elisandra Marisa Zambra
Doutora em Administração pela USCS - Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul (Linha Gestão para o Desenvolvimento e Regio-
nalidade); Mestre em Agronegócios e Desenvolvimento Regional pela 
Faculdade de Economia da UFMT - Universidade Federal de Mato 
Grosso – UFMT. Docente da Faculdade de Administração e Ciências 
Contábeis, Campus Cuiabá. Atua como docente nos cursos de graduação 
em Administração, Administração Pública e Especializações/Pós-gra-
duação da FACC. É integrante pesquisadora do Grupo de Pesquisas em 
Administração (GEPAD/UFMT) e Grupo Gestão para o Desenvolvimento 
Sustentável (GDS/USCS).

Emerson Dionísio Belançon
Possui graduação em Matemática (2005) e mestrado em Matemática 
(2009) pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é aluno de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da 
Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Ilha Solteira. É professor 
adjunto da Universidade Federal de Rondonópolis. Tem experiência 
na área de Matemática e Mecânica dos Fluidos, com ênfase em Teoria 
das Singularidades, Álgebra Geométrica e fluxo de fluidos.
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Flávio Tarnovski
Possui doutorado e pós-doutorado em Antropologia Social pela École 
des Hautes Études en Sciences Sociales. É Professor Associado da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso e atua como docente permanente 
no Doutorado e no Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea 
e no Mestrado em Antropologia Social. É membro do Comitê Gênero e 
Sexualidade da Associação Brasileira de Antropologia. Foi coordenador 
do curso de Ciências Sociais e chefe do Departamento de Antropologia 
da UFMT. Foi Directeur d’Études Associé da Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme (FMSH) e pesquisador visitante na Aix-Marseille 
Université.

Gênesis Vivianne Soares Ferreira Cruz
Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (2005) e graduação em Enferma-
gem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Mato Grosso (2008). 
Mestre e Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação de 
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (2011 e 2019). 
Professora Adjunta III da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Membro do Grupo de Pes-
quisa: Saúde, Experiência, Cultura e Sociedade (SECS) e do Grupo de 
Estudos em Saúde da Criança e do Adolescente (GESCA).

Giseli Dalla Nora
Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (2007), mestrado em Geografia pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (2008) e doutorado em Educação pela Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (2018). É professor adjunto da Universidade Federal 
de Mato Grosso. Pesquisadora do grupo de Pesquisas em Geografia 
Agrária e Conservação da Biodiversidade - GECA.

Guilherme Jacob Miqueleto
Possui doutorado em Economia Aplicada pela Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo. Tem como 
principais campos de pesquisa: métodos quantitativos em economia, 
microeconomia aplicada e gestão de riscos na agricultura. Atualmente 
trabalha como professor na Faculdade de Economia da Universidade 
Federal de Mato Grosso.
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Hélia de Almeida Santos Vannucchi
Possui graduação em Comunicação Social Habilitação Em Publicidade 
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1990), mestrado 
em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas (2001) e dou-
torado em Artes pela Universidade de São Paulo (2010). É professora 
adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem experiência na 
área de Comunicação Social, com ênfase em criação de jogos, atuando 
principalmente nos seguintes temas: web, internet, gamificação e jogo.

Janaína Sarah Pedrotti
Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal 
de Mato Grosso (2001), habilitação em Jornalismo, mestrado em Edu-
cação pela Universidade Federal de Mato Grosso (2010), na linha de 
pesquisa Novas Tecnologias na Comunicação e Educação e doutorado 
em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, na linha de pesquisa Proces-
sos de criação nas mídias. É professora no curso de Jornalismo na 
Universidade Federal de Mato Grosso e Secretária de Comunicação 
da Universidade Federal de Mato Grosso.

Janete Fernandes Silva
Possui Doutorado em Educação pela Universidad del Mar (2013); mes-
trado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2000); especialização em Gestão em Informação Tecnológica 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995); graduação em 
Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992). É 
professora da Universidade Federal de Mato Grosso.

João Paulo Vieira Deschk
Procurador Geral do Município de Ponta Grossa - PR. Doutorando em 
Direito do programa de Doutorado do UNICEUB - Centro Universitário 
de Brasília. Mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro 
Universitário Curitiba - UNICURITIBA; Especialista em Direito Empre-
sarial Contemporâneo pelo CDE - Cescage(2007); Bacharel em Direito 
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2005). Professor do curso 
de Direito das Faculdades CESCAGE - Ponta Grossa nas disciplinas de 
Direito Civil e Processual Civil (Teoria e prática) e Direito Empresarial. 
Coordenador do Curso de Especialização em Direito Civil e Processual 
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Civil com Ênfase da Prática da Advocacia – CESCAGE. Foi professor da 
Universidade Federal de Mato Grosso.

José Carlos Marques
Doutor em Administração de Empresas pela Universidade Presbite-
riana Mackenzie. Mestre em Produção e Gestão Agroindustrial pela 
UNIDERP, graduação em administração de empresas e especialização 
em Ensino Matemático pela Faculdade UNICEN. Atualmente é professor 
adjunto/pesquisador e coordenador do curso de Administração Pública 
EaD da Universidade Federal de Mato Grosso.

Juliana Cristina Magnani Primão
Possui Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (2010), Especialização lato sensu em Docência no Ensino 
Superior pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2012) e Mes-
trado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso (2015). Doutoranda em Ciências 
pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (EERP/USP). Em março de 2011 ingressou no magistério superior 
por meio de concurso público. É professora Adjunto I, docente da dis-
ciplina de Fundamentos da Assistência de Enfermagem do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, 
Campus de Sinop.

Juliane Sauter Dalbem
Possui graduação em medicina e residência médica em pediatria pela 
Universidade Federal de Mato Grosso e residência médica em neurolo-
gia infantil pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 
Mestre em Neurologia com área de concentração em Neurociências 
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Doutora em 
Neurologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Pós-Doutorado em Ciências Médicas na Universidade Federal de San-
ta Catarina. Membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil.

Lúcia Regina Silveira Auozani
Mestre em Administração, pelo Programa de Pós-Graduação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul; Bacharel em Administração 
pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 
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Sul; Professora da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, com 
experiência na área de Administração.

Luciane de Almeida Gomes
Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (1999), mestrado em Educação pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (2010), Doutorado em Educação 
pela Universidade Federal de Mato Grosso, na linha de Culturas Esco-
lares e Linguagens (2019). Atuou como assessora técnica pedagógica 
da Coordenadoria de Ensino Fundamental - Secretaria de Estadual 
de Educação. É professora Adjunta II do Departamento de Teoria e 
Fundamentação em Educação Física da Faculdade de Educação Físi-
ca - UFMT, Chefe do Departamento de Teoria e Fundamentação em 
Educação Física da FEF/UFMT.

Maelison Silva Neves
Graduado em Psicologia pela Universidade de Cuiabá (2010) e mestre 
em Educação pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2014). 
Atualmente é professor assistente da Universidade Federal de Mato 
Grosso, pesquisador do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Tra-
balhador do Instituto de Saúde Coletiva e doutorando em saúde coletiva 
pelo mesmo Instituto. Atuando principalmente nos seguintes temas: 
Trabalho, Ambiente e Saúde, com foco na saúde mental do trabalhador 
na perspectiva da Saúde Coletiva Latinoamericana e Onto-histórica.

Marcial Francis Galera
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (1987), Residência Médica em Pediatria pelo Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná (1990), Mestrado em Morfologia 
(Genética) pela Universidade Federal de São Paulo (1994) e Doutora-
do em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade 
Federal de São Paulo (2000). Tem Título de Especialista em Pediatria 
e Genética Médica. Tem experiência na área de Genética Médica, Em-
briologia e Educação Médica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: genética médica, triagem neonatal, pediatria, dismorfologia e 
educação médica. Professor do Departamento de Pediatria da UFMT 
e do Curso de Medicina da FACIMED.
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Marcos Correa Dias
Graduado em Ciências Biológicas Modalidade Médica (2005), mestre 
em Biologia Gerale Aplicada - Área de Biologia Celular e Estrutural 
(2007) pelo Instituto de Biociências de Botucatu - Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (IBB-UNESP) e doutor em Patologia 
pela Faculdade de Medicina de Botucatu - Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (FMB-UNESP). Pós-doutorando do 
departamento de Genética do IBB-UNESP. Professor na Universidade 
Federal de Mato Grosso.

Marcus Vinícius de Andrade Neves
Possui bacharelado em Matemática pela Universidade Federal de Goiás 
(2005), mestrado em Matemática pela Universidade de Brasília (2008) 
e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Maringá 
(2018). É professor da Universidade Federal de Mato Grosso desde 
fevereiro de 2011.

Maria Helena Goes Campelo
Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (1992) e mestrado em Política Social pela Universidade 
de Brasília (2001). Atualmente trabalha como assistente social - Secre-
taria do Estado de Saúde de Mato Grosso. Tem experiência na área de 
Serviço Social, com ênfase em Serviço Social e Política Social atuando 
principalmente nos seguintes temas: criança e adolescente, conselho 
tutelar, saúde e ética.

Marilene Marzari
Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
- PUC/GO (2010). Mestre em Educação pela Universidade Católica de 
Goiás-UCG/GO (2004). Especialista em Educação Especial pela Uni-
versidade Federal de Mato Grosso - UFMT e em Psicopedagogia pela 
Universidade Católica de Goiás-UCG. É professora da Universidade 
Federal de Mato Grosso-UFMT (2013) nos Cursos de Licenciatura 
do Campus Universitário do Araguaia-CUA/UFMT nas disciplinas de 
Didática, Psicologia da Educação e Políticas Educacionais. É líder do 
Grupo de Pesquisa Organização do ensino na perspectiva da didática 
desenvolvimental.
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Moisés Lopes
Professor Associado do Departamento de Antropologia e do Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal 
do Mato Grosso. Graduado (Bacharelado e Licenciatura) em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (2002). Mestre em 
Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (2005). Doutor 
em Antropologia pela Universidade de Brasília (2010). Pós-doutorado 
em Antropologia Social (2018) no Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. In-
tegra o Instituto Brasil Plural /INCT/PPGAS/UFSC/UFAM; Membro da 
Comissão Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de Cuiabá - MT; 
Coordenador do NAPlus - Núcleo de Antropologia e Saberes Plurais.

Nádia Aléssio Velloso
Possui graduação em Farmácia e Bioquímica (Análises Clínicas) pela 
Universidade Federal de Santa Maria (2000), mestrado em Ciências 
Biológicas (Bioquímica Toxicológica - 2004) e doutorado em Bioquí-
mica Toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria (2008). 
Atualmente atua como docente do curso de Medicina da Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT/Campus Universitário de Sinop e do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, desenvolvendo 
trabalhos na linha de pesquisa ‘Atividade farmacológica e toxicológica 
de produtos naturais e sintéticos’.

Olivan da Silva Rabêlo
Doutor em Economia Aplicada pelo PIMES/UFPE. Professor na Uni-
versidade Federal de Mato Grosso- Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis - Campus de Cuiabá. É pesquisador do Grupo de Pes-
quisa em Inovação, Tecnologia e Ecoinovação (GPITEC). Mestre pelo 
Programa de Pós-Graduação em Cultura, Memória e Desenvolvimento 
Regional pela UNEB. Possui MBA em Gestão Ambiental.

Patrícia Christan
Graduada em Geografia (Licenciatura e Bacharelado) pela Univer-
sidade Federal de Mato Grosso (2007), Mestrado em Geografia pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (2010). Atualmente é professora 
assistente da Universidade Federal de Mato Grosso, atuando nas áreas 
de ensino de geografia e história do pensamento geográfico. Doutora 
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em Geografia pelo Universidade Federal de Goiás na área de ensino-
-aprendizagem em Geografia.

Ricardo de Oliveira
Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto 
(2000), mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo (2004) e 
doutorado em Neurociências pela Universidade de São Paulo (2011). 
Atualmente é membro do núcleo docente estruturante da Universidade 
Federal de Mato Grosso, membro do colegiado do curso de medicina 
da Universidade Federal de Mato Grosso e professor da Universidade 
Federal de Mato Grosso. Tem experiência na área de Farmacologia, 
com ênfase em Neurociências, atuando principalmente nos seguintes 
temas: opióide, analgesia, copaíba, comportamento defensivo e hipo-
tálamo lateral.

Rodrigo Marcos de Jesus
Professor Assistente de Filosofia na Universidade Federal de Mato 
Grosso/UFMT. Mestre em Filosofia da Religião pela Faculdade Jesuíta 
de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e licenciado em Filosofia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. Exerceu docência na Pontifí-
cia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e na Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). 
Integrante da Rede de pesquisa História e Catolicismo no Mundo Con-
temporâneo?, do Grupo SENSO (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Pensamento Filosófico e Ensino de Filosofia/Unicamp) e do Grupo 
FIBRA (Grupo de Estudos de Filosofia no Brasil/FAJE). 

Silvana Maria Bitencourt
Professora Associada I do Departamento de Sociologia e Ciência Polí-
tica da Universidade Federal do Mato Grosso ( Campus Cuiabá) e do 
Programa de Pós Graduação em Sociologia da UFMT, É Pós Doutora 
em Ciências Sociais pela Univerrsidade de Buenos Aires (2019), Tem 
doutorado em Sociologia Política (2011) pela Universidade Federal de 
Santa Catarina e mestrado em Sociologia Política (2006) pela mesma 
instituição, realizou estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra ( 2010). É líder do grupo de pesquisa (CNPq) 
Saúde do Corpo, Gênero e Gerações (2014) juntamente com Cristiane 
Andrade Batista (Fiocruz - RJ).
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Sonia Regina Lourenço
É professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso - 
Departamento de Antropologia e Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social (PPGAS). É formada em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do Paraná (1999), mestre em Antropologia 
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