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RESUMO 

 

 

A temática desta tese refere-se à importância da formação docente para a 
educação superior diante dos desafios postos pela sociedade da informação e do 
conhecimento à profissionalização efetivada nesse nível de ensino, mais 
especificamente à ação do professor no cotidiano da sua profissão. A 
Universidade Federal do Ceará – UFC foi escolhida para a realização da 
pesquisa de campo pelo fato de representar, historicamente, a principal 
instituição formadora de profissionais atuantes na docência da educação superior 
do Ceará. Primeira universidade a ser criada no Estado, continua sendo um dos 
maiores referenciais para as demais Instituições de Educação Superior - IES pela 
importância dos debates que promove, das parcerias que estabelece e da 
significativa contribuição de formação profissional para o mundo do trabalho. O 
estudo desenvolveu-se mediante uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de 
caso, utilizando entrevistas semiestruturadas e análise documental. Os sujeitos 
da pesquisa estão representados por 43 gestores, atuantes no período de 1997 a 
2006 – reitores, pró-reitores, diretores de centro ou faculdade, chefes de 
departamentos, coordenadores de cursos, gestores de recursos humanos, 
representante sindical, ouvidor, dentre outros. As categorias Ingresso, Avaliação 
e Formação foram definidas para orientar as prioridades pertinentes à pesquisa 
de campo, em especial. As informações e reflexões decorrentes sinalizam a 
necessidade de implementar uma política institucional de formação docente para 
os professores da Universidade, concebida no âmbito de referenciais de 
desenvolvimento profissional. Para que se efetive, é imprescindível estabelecer 
rupturas para o enfrentamento dos problemas evidenciados e assumir posturas 
inovadoras diante das possibilidades explicitadas. 

 
 
Palavras-chave: Sociedade da Informação e do Conhecimento. Profissão 
Docente. Formação Docente para a Educação Superior. Política Institucional. 
Desenvolvimento Profissional Docente. 
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ABSTRACT 

 

 

The thematic of this thesis concerns to the importance of the teaching formation 
for the superior education face to the challenge disposed by the society of 
information and knowledge to the accomplished professionalization on this 
teaching level. The Federal University of Ceará – UFC was chosen for the 
achievement of this field research as it historically represents the main former 
institution of active professionals in the teaching of superior education in Ceará. 
It was the first university created in the State and continues being one of the 
greatest referential for the others Superior Teaching Institutions by the 
importance of its debates, partnerships established and the meaningful 
contribution  in the professional formation for the world of the work. This study 
was developed through a qualitative research, that is a case study using 
semistructured interviews and documental analysis. The subjects of the research 
are represented  by 43 active managers from the period 1997 to 2006 – rectors, 
pro-rectors, directors of centers or faculties, chiefs of departments, coordinators 
of courses, managers of human resources, syndicate representative, auditor 
among others. The categories of Entrance, Evaluation and Formation were 
defined to guide the priorities pertaining specially to field research. The 
information and reflections resultant just show the necessity to implement an 
institutional policy of teaching formation to the teachers of the University, 
conceived in the scope of references of professional development. So, to have 
this effectuated, it is urgent to establish ruptures in order to face the evident 
problems and assume innovated attitudes in the face of explicit possibilities. 

 
 
Key-words:  Society of Information and Knowledge. Teaching Profession. 
Teaching Formation for a Superior Education. Institutional Policy. Teaching 
Professional Development.  

 

 

 

 



 

 

8

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse porte sur l’importance de la formation enseignante pour l’éducation 
supérieure devant les enjeux créés par la société de l’information et de la 
connaissance pour la professionnalisation réalisée dans ce niveau 
d’enseignement, plus spécifiquement pour l’action du professeur dans le 
quotidien de sa profession. L’Universidade Federal do Ceará – UFC a été 
choisie pour la réalisation de la recherche sur le terrain car elle représente,  
historiquement, le principal établissement formateur de professionnels 
travaillant dans l’enseignement supérieur du Ceará. Première université fondée 
dans l’État, elle est encore l’une des plus grandes références pour les autres IES 
par l’importance des débats qu’elle promeut, de ses partenariats et de la 
contribution significative concernant la formation professionnelle pour le monde 
du travail. Cette étude s’est devéloppée à travers une recherche qualitative, du 
type étude de cas, utilisant des entrevues semistructurées et l’analyse 
documentale. Les participants de la recherche sont representés par 43 
gestionnaires, travaillant dans la période de 1997 à 2006 – recteurs, vices-
recteurs, directeurs de centres ou de facultés, chefs de departements, 
coordinnateurs de cours, gestionnaires de ressources humaines, représentant 
syndical, l'ombudsman, entre autres. Les catégories Année d’entrée, Évaluation 
et Formation ont été définies spécialement pour orienter les priorités concernant 
la recherche sur le terrain. Les informations et réflexions obtenues signalent le 
besoin de mettre em place une politique institutionnelle de formation pour les 
professeurs de l’ université, conçue dans le cadre de référentiels de 
développement professionnel. Pour que cela se réalise, c’est impératif d’ établir 
des ruptures pour faire face aux problématiques mises en évidence et d’assumer 
des attitudes innovatrices devant les possibilités rendues explicites. 

 
 

Mots-clés: Société de l’Information et de la Connaissance. Profession 
Enseignante. Formation Enseignante pour l’Éducation Supérieure. Politique 
Institutionnelle. Développement Professionnel Enseignant. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A temática central desta tese refere-se à formação docente para a 

educação superior e tem o compromisso primordial de explicitar sua importância 

diante de desafios postos aos respectivos professores, na atualidade da sociedade 

da informação e do conhecimento. 

O estudo explicita, fundamentalmente, a necessidade de 

redimensionamento da formação profissional efetivada pelos professores da 

educação superior no referido contexto, o que remete à própria redefinição de 

concepções de formação docente para a educação superior, pensadas no âmbito 

de políticas institucionais comprometidas com o desenvolvimento profissional 

dos professores. 

A realidade de uma política institucional se constitui a pesquisa de campo, 

realizada na Universidade Federal do Ceará – UFC, que retrata o percurso da 

formação docente ofertada aos seus professores ao longo do período de 1997 a 

2006. 

Reflexões, questionamentos, desafios e possibilidades estão organizados 

ao longo dos capítulos, que serão apresentados brevemente, a seguir, 

explicitando seus objetivos e sequência na estruturação do texto. 

O Capítulo 1 “Formação docente para a educação superior – situada 

nos desafios postos pela sociedade da informação e do conhecimento” 

explicita a atualidade de questões do mundo contemporâneo decorrentes da 

sociedade da informação e do conhecimento e suas repercussões nos processos 

formativos que ocorrem no âmbito da educação superior. 

No Capítulo 2 “Profissional docente da educação superior – profissão 

que pressupõe formação específica” apresentam-se referencial teórico e 

reflexões postas por estudiosos que subsidiam essa afirmação, estabelecendo a 

docência na educação superior como profissão, que pressupõe formação docente 
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inicial, como também contínua e continuada ao longo da carreira docente, 

pensadas no âmbito de uma política de desenvolvimento profissional docente. 

Seus sub-itens são: 2.1 O diferencial da profissão; 2.2 Ação docente estabelecida 

como profissão; 2.3 Profissionalização docente; 2.4 Política de formação 

docente para a educação superior e 2.5 Desenvolvimento profissional docente. 

Os Capítulos 3, 4 e 5 exprimem informações e reflexões decorrentes da 

pesquisa de campo, organizadas em consonância com as categorias definidas 

para análise. 

No Capítulo 3, conhecer “A estrada na direção do ingresso docente” 

tem como objetivo identificar se a formação docente para a educação superior é 

estabelecida como critério no momento do concurso ao qual são submetidos os 

candidatos para o magistério superior da Instituição. Para tanto, o capítulo 

apresenta a seguinte estrutura: 3.1 Definição dos concursos; 3.2 Orientação 

legal; 3.3 Critérios avaliativos e 3.4 Procedimentos finais. 

O Capítulo 4 apresenta “Os caminhos da avaliação docente”, nos quais 

se busca encontrar a dimensão da formação docente para a educação superior no 

âmbito da avaliação institucional da Universidade, bem como a possível relação 

com propostas de formação docente para os respectivos professores, com o 

redimensionamento das suas ações e com os critérios para progressão funcional. 

Está subdividido da seguinte maneira: 4.1 A política institucional de avaliação; 

4.2 Avaliação do desempenho acadêmico do professor; 4.3 Gratificação de 

Estimulo à Docência – GED; 4.4 Avaliação de cursos e 4.5 Autoavaliação 

institucional. 

Ao longo do Capítulo 5 percorre-se “As trilhas da formação docente” 

com o propósito de conhecer de que forma se estabelece a formação docente dos 

professores da Universidade em decorrência da política institucional. 

Importantes reflexões decorrem das seguintes iniciativas identificadas: 5.1 

Cursos Pioneiros – CP; 5.2 Programa Rede de Valorização do Ensino Superior – 

RVES e 5.3 Programa de Desenvolvimento Docente – PDD. 
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No Capítulo 6 são apresentadas reflexões sugestivas à implementação de 

uma “Política institucionalizada de apoio à formação docente para a 

educação superior da UFC – inovação comprometida com o 

desenvolvimento profissional docente”. Acredita-se que essa formação é 

imprescindível diante dos desafios enfrentados pelos professores e dos 

referenciais de desenvolvimento da própria Instituição na atualidade. Os 

detalhamentos estão explicitados nos itens 6.1 Política institucional e inovação e 

6.2 UFC – reflexões sugestivas. 

Os “Desafios conclusivos” reiteram a necessidade do estabelecimento de 

rupturas em decorrência das dificuldades evidenciadas e inovações diante das 

possibilidades sinalizadas, para que as importantes iniciativas de formação 

docente de seus professores possam ser redimensionadas, sair das trilhas, abrir 

caminhos e construir estradas que conduzam ao desenvolvimento profissional 

docente e institucional. 

Ressalta-se que o compromisso deste estudo está identificado com o 

pensamento de Edgar Morin (2001), ao expressar a ideia de que o valor da 

ciência e do conhecimento, em busca de significações sobre o mundo mediante 

os processos de pesquisa, está diretamente vinculado à contribuição que 

estabelecem para a melhor compreensão e a transformação desse mesmo mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A docência tem sido constante preocupação pessoal e profissional 

decorrente de experiências vivenciadas na condição de aluna e de educadora, 

nos mais diversos e diferenciados percursos formativos e trajetórias históricas. 

Na condição de aluna, havia uma inquietude diante da imparcialidade dos 

professores de 1º e 2º graus1 (1971 a 1984) na missão de “repassar” uma 

quantidade surpreendente de conteúdos, por meio de monólogos intermináveis e 

estranhos pela aparente falta de conexão com a vida dos aprendizes. Pelo menos 

tentar adivinhar quais objetivos poderiam subsidiar essas posturas não era 

“permitido”, pois havia sido instalado um período político ditatorial em que 

posições reflexivas estavam fora dos padrões “éticos” e do modelo de “educação 

moral e cívica” da época.  

As avaliações da aprendizagem trazem recordações de momentos 

hilariantes nos quais os alunos até se divertiam, em geral, através de dois 

recursos: a elaboração de “trabalhos científicos”, por meio de “cópia literal” (em 

papel almaço) da vida de “grandes personalidades” (descritas nas enciclopédias 

Delta Larousse e Barsa), que expressavam contribuição para “a ordem e o 

progresso da pátria”; e a preparação para provas escritas, mediante o estudo de 

enormes questionários elaborados pelos professores para que os alunos 

respondessem e lessem “repetidas vezes” até se efetivar a “aprendizagem”, 

motivo pelo qual se caminhava incansavelmente de um lado para outro, com o 

caderno na mão, lendo as perguntas – de olhos abertos – e repetindo as respostas 

– de olhos fechados. 

A docência estabelecida incomodava especialmente por não explicitar 

elos entre o que supostamente o aluno “necessitava” aprender e o que a vida 

apresentava no cotidiano de uma infância e adolescência. 

                                                           
1 Atualmente Ensino Fundamental e Médio.  
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O ingresso na universidade seria a redenção, pois alguns diziam (mesmo 

que “baixinho” ou “às escondidas”) que nesse nível havia mais reflexão, se 

estudava o que se considerava importante, por já ter sido definida a área 

profissional onde se iria atuar após concluir a graduação. No caso aqui relatado, 

se refere ao Curso de Pedagogia, frequentado durante o período de 1985 a 1988.  

Muitos aspectos referentes à docência, entretanto, se repetiam e na prática 

a educação era efetivada com base nos resquícios da política anterior, tornando 

igualmente o estudo predominantemente conteudista, implementado por meio de 

metodologias tradicionais que priorizavam a aula expositiva e não dialogada, 

efetivando a avaliação com objetivos classificatórios, embora já se iniciassem 

estudos teóricos sobre avaliação diagnóstica, mas isso ainda era “coisa da teoria 

e não da prática”. 

O distanciamento entre formação acadêmica e atuação profissional era, 

então, confirmado durante os estágios supervisionados, realizados ao final do 

curso, momento pensado como “ideal” para que se “aplicassem” todos os 

conhecimentos supostamente aprendidos ultrapassando as provas escritas e os 

seminários (apesar de que nestes, em geral, apenas se repetia o que conceituados 

educadores e cientistas de áreas diversas já haviam proclamado). 

Nesse momento, embora já fosse “permitido” indagar sobre a formação 

docente realizada, isso pouco acontecia, evitando-se que alunos e professores 

entrassem em confronto e desarmonia. Surgiam, no entanto, alguns 

questionamentos mais elaborados: por que os professores agem de maneira 

predominantemente autoritária na relação com os alunos, distante pelo conteúdo 

que “repassam” e inoperantes pela aprendizagem que efetivam ser 

descontextualizada das necessidades que as profissões explicitam?   

As respostas a essas indagações não foram ditas ou suficientemente 

esclarecidas, mas aos poucos eram identificadas e descobertas arduamente no 

âmbito de um novo contexto político e profissional: a redemocratização do País 

e da educação e o ingresso docente em uma universidade.  
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Nesse momento, não era mais a aluna que se inquietava e sim a professora 

universitária diante dos conflitos entre três aspectos básicos: os referenciais de 

docência que apreendeu, tanto observando quanto estudando; a consciência de 

que a formação de profissionais não deveria ser efetivada da maneira aprendida; 

e a angústia de não saber fazer diferente e transformar o ensino e a 

aprendizagem em algo mais coerente com os desejos pessoais e desafios 

profissionais. 

A riqueza das experiências e a dureza das dificuldades e carências da 

trajetória docente, acrescidas pelos estudos no Curso de Mestrado (1995-1997), 

permitiram, finalmente, compreender que essas questões estão profundamente 

relacionadas aos princípios que fundamentam um governo, uma política de 

estado e educacional, dentre outros. 

Referido curso permitiu contatos com literatura diversificada, na qual a 

similaridade de preocupações possibilitou aprofundar conhecimentos e debates 

com educadores e demais estudiosos, que, mesmo em “tempos difíceis”, não 

sufocaram o pensamento, não calaram o debate e não estagnaram a produção 

científica como subsídio à profissão docente na educação superior. 

Buscou-se, então, explicitar a importância de se compreender e 

implementar O Valor Político da Práxis Docente2, fundamental para que 

professores colaborem no sentido de reconstituir propostas e ações docentes 

comprometidas com a reflexão crítica e a emancipação profissional e humana. 

O tempo foi reafirmando a pertinência dos questionamentos sobre a 

docência, durante décadas continuamente explicitados, até se chegar à 

atualidade da sociedade da informação e do conhecimento, quando as críticas 

são reiteradas à docência na educação superior, de modo mais intenso e urgente. 

No âmbito de um novo, desafiante e dinâmico contexto, as profissões 

passam a ter características diferenciadas – inclusive as mais antigas – 

necessitando de profissionais com novos perfis, a serem formados 

                                                           
2 Dissertação de Mestrado (MENESCAL, 1997). 
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continuamente no âmbito de instituições inovadoras, por professores igualmente 

dinâmicos, inovadores e situados no âmbito dos desafios que a sua profissão 

também explicita. 

Embora muitas iniciativas de políticas públicas nacionais configurem um 

novo cenário nas Instituições de Educação Superior - IES brasileiras, permanece 

o problema de a docência estabelecida demonstrar descompasso da 

profissionalização que efetiva em relação aos atuais enfrentamentos que seus 

egressos deparam para que se efetive a inserção no mundo do trabalho, 

importante referencial a fim de estabelecer uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva. 

A ação docente passa a ter lugar de destaque no âmbito das preocupações 

e críticas aos professores, sinalizando a necessidade de políticas de formação 

docente para a educação superior, dentre outras, para que novas diretrizes 

curriculares, por exemplo, sejam implementadas coerentemente diante dos 

objetivos de redimensionamento propostos.   

Concorda-se com Masetto, ao dizer 

(...) não porque o que até aqui aprendemos ou fizemos foi algo ruim ou 
pernicioso, mas porque o mundo se transformou, a sociedade brasileira está 
imersa em mudanças que afetam o próprio coração da universidade 
(conhecimento e formação de profissionais), trazendo de arrastão, nessa 
evolução, a necessidade de modificarmos nosso ensino superior e nossa 
ação docente nesse mesmo ensino. (2003, p.17). 
 

Em última instância, profissionalizar a docência na educação superior 

explicita o próprio amadurecimento das profissões na história das sociedades e 

diante das necessidades e desafios evolutivos da humanidade. Dois exemplos 

explicitam esta reflexão, dentre muitos outros que poderiam ser apresentados. 

Há décadas (ou há centenas de anos), mulheres das mais diferentes raças e 

condições sociais eram assistidas por parteiras em um dos momentos mais 

nobres da vida feminina e aparentemente não pareciam precisar de obstetras 

para parir seus filhos e dar continuidade à espécie humana. Hoje, no entanto, a 
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figura desse especialista da área da saúde é indispensável para uma melhor 

prevenção, qualidade de vida e de sobrevivência de gestantes e bebês. 

Feiticeiros e alquimistas elaboravam surpreendentes extratos vegetais, 

poções que curavam doenças, acreditando inclusive que a mistura de todos seria 

o próprio elixir da longa vida, o que representou importantíssima contribuição 

no seu devido tempo histórico. Em decorrência, porém, da contribuição dos 

químicos será difícil encontrar alguém no mundo atual que não seja adepto e/ou 

usuário de medicamentos chamados de última geração, decorrentes do advento 

da Química Orgânica moderna e do aprimoramento das centrais analíticas 

investigativas, prolongando a existência humana com maior quantidade de anos 

e mais qualidade de vida. 

Acredita-se, igualmente, que na atualidade do mundo contemporâneo as 

IES possam ultrapassar uma era em que a docência na educação superior é 

exercida, em geral, por excelentes profissionais, ao mesmo tempo exímios 

pesquisadores3, que, entretanto, realizam a formação de seus alunos envoltos por 

críticas e questionamentos internos e externos à instituição, conflitos e 

isolamentos que dificultam e abalam a credibilidade da sua profissão.  

Um novo tempo há de ser configurado por professores que ingressam nas 

IES com semelhante perfil de formação acadêmica nas áreas específicas do 

conhecimento, porém acrescido de formação docente inicial para a educação 

superior, capaz de proporcionar compreensão mais ampla e concreta sobre os 

saberes específicos da docência, comprometidos não com aulas brilhantes, mas 

com aprendizagens significativas, mediadas pelas ações docentes.  

O caráter dinâmico da atualidade das profissões, juntamente com os 

desafios humanitários que as sociedades enfrentam, justificam, então, que a 

formação docente desses professores seja contínua e continuada no âmbito das 

                                                           
3 Perfil que decorre da exigência de título de mestre ou doutor – em primeira instância – nos concursos públicos 
ao magistério superior.   
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políticas institucionais comprometidas com o desenvolvimento profissional dos 

respectivos docentes. 

Ante tais reflexões, esta tese tem a seguinte questão central: Como a 

formação docente para a educação superior é implementada no âmbito de 

políticas institucionais, diante da compreensão dos atuais desafios que a 

profissão docente enfrenta na atualidade da sociedade da informação e do 

conhecimento, bem como pela necessidade de desenvolvimento profissional dos 

professores? 

A pergunta direciona o estabelecimento dos objetivos deste estudo: 

explicitar o atual contexto da sociedade da informação e do conhecimento e a 

repercussão diante da profissionalização efetivada na educação superior; 

elucidar problemáticas vivenciadas pelos docentes em relação aos desafios desse 

contexto; situar a docência na educação superior como profissão, que, como as 

demais, necessita de profissionalização específica; explicitar a formação docente 

para a educação superior como um dos elementos dessa profissionalização, a ser 

ofertada em decorrência de uma política institucional a seu favor, pensada no 

âmbito de referenciais de desenvolvimento profissional. 

Conhecer o nível de aceitação e resistência dessas ideias, de avanços e 

dificuldades de implementação das políticas, está no âmbito dos objetivos da 

pesquisa de campo, como já informado, desenvolvida na UFC. 

Dentre outras IES, a UFC foi escolhida para a realização da pesquisa de 

campo pelo fato de representar, historicamente, a principal instituição formadora 

de profissionais atuantes na docência da educação superior do Ceará. 

A UFC é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação-MEC. 

Nasceu como resultado de amplo movimento de opinião pública, criada pela Lei 

2.373, de dezembro de 1954 e instalada no dia 25 de junho de 1955. Localizada 

inicialmente na capital do Ceará, Fortaleza, interiorizou suas atividades nas 

principais regiões do Estado. 
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Atualmente é estruturada em 3 campi na capital (Pici, Porangabussu e 

Benfica) e 3 no interior (Cariri, Sobral e Quixadá), organizados por meio de 16 

unidades acadêmicas, com 24.025 alunos de graduação (UFC, 2009b); possui 82 

cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado acadêmico, mestrado 

profissional e doutorado), com 2.195 alunos (UFC, 2009c); e 1.630 professores 

efetivos (59 graduados, 72 especialistas, 446 mestres, 1.051 doutores e 2 pós-

doutores), atuando nas diversas áreas do conhecimento (UFC, 2009d). 

Assumindo seu lema "O universal pelo regional" busca elaborar políticas 

e efetivar ações que explicitam compromisso na solução dos problemas locais, 

sem esquecer o caráter universal de sua produção. Estabelece como missão 

formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos, 

preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se em 

instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará e do Nordeste do Brasil. 

Primeira universidade a ser criada no Estado, continua sendo um dos 

maiores referenciais para as demais IES pela importância dos debates que 

promove, das parcerias que estabelece, da produção científica que elabora e 

dissemina, e, em especial, pela significativa contribuição que efetiva na 

formação de profissionais para o mundo do trabalho. 

Decidir pela realização da pesquisa em uma IES significa acreditar que os 

desafios da formação docente para a educação superior se encontram inseridos 

em determinados contextos que dialeticamente envolvem tanto seus problemas e 

entraves quanto suas possibilidades de superação, pois, pelo princípio da 

contradição / unidade e luta dos contrários, “os elementos contraditórios 

coexistem numa realidade estruturada, um não podendo existir sem o outro. (...) 

A existência dos contrários não é um absurdo lógico, ela se funda no real” 

(GADOTTI, 1984, p.26). 

Pela importância que representam relativamente ao contexto e aos 

desafios, as categorias Ingresso, Avaliação e Formação foram definidas como 

referenciais à pesquisa de campo, para que se conheça alguns elementos 
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importantes ao desenvolvimento profissional dos professores, no âmbito da 

política institucional da referida Universidade. 

Em decorrência dos objetivos desta tese e das categorias definidas, a 

pesquisa de campo tem a seguinte questão norteadora: Quais elementos estão 

explicitados na política institucional da UFC, mais especificamente no ingresso, 

avaliação e formação de seus professores, que possam demonstrar apoio e 

valorização à formação docente para a educação superior, essencial para o 

enfrentamento dos desafios postos pelo atual contexto da sociedade da 

informação e do conhecimento e para o desenvolvimento profissional docente? 

Outras questões decorrentes orientam o percurso da pesquisa, 

contribuindo para a constituição metodológica: Como a UFC se posiciona em 

decorrência dos desafios à formação profissional realizada na educação 

superior? Qual o perfil exigido para o ingresso de professores na Instituição? 

Como acompanha o trabalho docente em razão dos novos referenciais de 

profissionalização? Qual a repercussão das informações obtidas para reorientar o 

cotidiano docente e qual sua utilização como subsídio para a formação docente e 

para a ascensão funcional? Como a formação docente contínua e continuada 

para a educação superior representa um dos subsídios ao enfrentamento das 

dificuldades e redimensionamento das ações docentes na Instituição, bem como 

às necessidades de desenvolvimento profissional dos professores? 

Diante dessas preocupações, a pesquisa de campo é norteada pelas 

especificidades dos seguintes objetivos, que buscam conhecer: o perfil 

profissional exigido no concurso para ingresso de professor efetivo, procurando 

identificar a formação docente para a educação superior como um dos critérios 

estabelecidos; a maneira pela qual é realizado acompanhamento e avaliação da 

docência, observando se a formação docente contínua é um dos seus referenciais 

e que repercussões tem diante da vida acadêmica e da carreira funcional; as 

ações de formação docente direcionadas aos professores da Universidade, no 

âmbito dos atuais desafios que enfrentam na profissionalização que realizam e 
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nas próprias necessidades da profissão que efetivam. Como resultado das 

análises referentes às informações obtidas, assume-se como objetivo apresentar 

algumas reflexões sugestivas comprometidas com a formação docente dos 

professores da Universidade. 

Sem perder de vista a trajetória histórica, as informações obtidas na 

pesquisa de campo têm como referência, mais definidamente, o período de 1997 

a 2006, analisado contextualmente e, quando oportuno, buscando resgatar alguns 

outros momentos e dados pertinentes para melhor esclarecer as questões 

norteadoras da pesquisa. 

A delimitação desse período decorre especialmente da intenção de 

conhecer a repercussão da “nova” LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) diante da formação docente dos 

professores da educação superior, passados dez anos de sua promulgação. 

O referencial metodológico é a pesquisa qualitativa, do tipo estudo de 

caso, realizada mediante entrevistas semiestruturadas e análise documental. 

A identidade com a pesquisa qualitativa refere-se ao fato de que  

(...) orienta-se pelo acesso aos fatos reais, construindo o conhecimento com 
base na realidade propriamente dita e nos depoimentos dos interlocutores 
envolvidos no processo. Possibilita ainda assumir a investigação numa 
perspectiva que confere às várias dimensões lugares privilegiados. Resulta 
daí a importância de captar a multiplicidade das dimensões do fenômeno 
estudado. (VEIGA, 2005a, p.12). 
 

Os diversos momentos estiveram articulados aos pressupostos da pesquisa 

qualitativa que, de acordo com Bogdan e Biklen (1986), apresentam cinco 

características básicas: 1. “Tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento”, supondo o contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada; 2. “Os dados coletados são predominantemente descritivos”, rico 

em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; 3. “A preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto”, verificando como o problema se 

manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas; 4. “O 
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‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador”, na tentativa de capturar a “perspectiva dos 

participantes”, isto é, a maneira como os informantes reagem às questões que 

estão sendo focalizadas; 5. “A análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo”, no qual os pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que 

comprovem hipóteses definidas antes do início dos estudos, visto que as 

abstrações se formam ou se consolidam basicamente com suporte nos dados. 

A pesquisa se desenvolveu com base em pressupostos de um estudo de 

caso, identificando-se, desde o início, com características explicitadas por 

Bassey (2005): 

- conduzida dentro de limites localizados no tempo e no espaço (isto é uma 
singularidade); 
- versando sobre aspectos interessantes de uma atividade educacional, 
programa, instituição ou sistema; 
- geralmente num contexto natural e dentro de uma ética de respeito às 
pessoas; 
- para subsidiar julgamentos e decisões de práticos ou de gestores de 
políticas; 
- ou teóricos que investigam com essa perspectiva (...). (apud ANDRÉ: 
2005, p.30).  
  

A opção pelo estudo de caso se configurou como acertada por considerar 

também que os objetivos da pesquisa expressam a intenção de “estudar algo 

singular, que tenha um valor em si mesmo”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, pp.17-

24). 

Conforme referidas autoras, os estudos de caso são assim descritos: 

“visam à descoberta”, pois, mesmo que o pesquisador use alguns pressupostos 

teóricos iniciais, estará atento a novos elementos que podem emergir ao longo 

do estudo; “enfatizam a interpretação em contexto”, buscando compreender 

melhor a manifestação de um problema, as ações, percepções, comportamentos 

e interações das pessoas, relacionadas à situação específica onde ocorre o 

problema; “buscam retratar a realidade de forma completa e profunda”, 

procurando revelar a multiplicidade das dimensões presentes numa determinada 

situação ou problema, focalizando-o como um todo; “usam uma variedade de 
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fontes de informação”, recorrendo a uma diversidade de dados, coletados em 

diferentes momentos, em situações variadas e com diversidade de tipos de 

informantes; “revelam experiência vicária e permitem generalizações 

naturalísticas”, procurando relatar as suas experiências durante o estudo de 

modo que o leitor ou usuário possa fazer as suas ‘generalizações naturalísticas’; 

“procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista 

presentes numa situação social”, suscitando opiniões divergentes, possibilitando 

a análise de aspectos contraditórios; “utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que os outros relatórios de pesquisa”, podendo ser apresentados 

dados em uma variedade de formas que enriquece e facilita a compreensão 

(Pp.17-24). 

Muito direta e claramente expresso por Yin (2001), a preferência pelo 

estudo de caso é uma opção correta quando as perguntas da pesquisa forem do 

tipo “como” e “por quê” e quando o foco do interesse for um fenômeno 

contemporâneo que esteja ocorrendo numa situação de vida real, o que está em 

plena articulação com os propósitos aqui apresentados. 

Os principais instrumentos de coleta de dados foram análise documental e 

entrevistas semiestruturadas, os quais passaram constantemente pela 

confirmação de sua pertinência diante dos objetivos da pesquisa, à medida que 

esta se realizava. 

A análise documental constituiu a primeira aproximação com a realidade 

da Instituição em estudo e teve como base algumas definições preliminares, 

sempre com a atenção dirigida à importância de cada documento relacionado 

aos objetivos da pesquisa e delimitação das categorias. 

Ressalta-se, entretanto, que, como expresso, foi apenas uma primeira e 

rápida aproximação, para posteriores aprofundamentos de leituras, releituras e 

interpretação de documentos.  

É importante confessar que, inicialmente, havia um dilema no sentido de 

decidir se: primeiro se acessariam os documentos para depois iniciar as 
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entrevistas ou, antes se procedia às entrevistas com os sujeitos da pesquisa e 

depois se faria a análise dos documentos. 

Acredita-se, na verdade, que existem vantagens e desvantagens para 

ambos os casos, pois no decurso de uma pesquisa surgem, dentre outros, dois 

questionamentos básicos: embora concordando com a afirmação de que quem 

não sabe o que procura quando encontra não percebe – o que se aplica aos dois – 

por outro lado, quando já se vai ao campo realizar as entrevistas com a 

determinação de saber o que encontrar, isto pode impedir que se perceba e 

descubra um conjunto de informações e fatos importantes que não estavam 

previstos. 

Então, após breve conhecimento sobre alguns documentos que 

influenciariam os aspectos referentes às categorias, passou-se imediatamente ao 

contato com os sujeitos da pesquisa, ocasião em que eram adquiridos mais 

documentos, pertinentes às falas dos entrevistados em cada setor específico da 

Universidade. 

O retorno aos documentos foi ocorrendo no momento da própria 

interpretação das entrevistas, que apontou a necessidade de outras referências e 

entrevistas, numa natural relação de reciprocidade, sem a qual não teria sido 

possível fazer analogias entre o legal e o legitimado pela prática/ação 

estabelecida no cotidiano da Instituição. 

O aprendizado (ou a confirmação) dessa experiência investigativa 

demonstra cada vez mais a pertinência da visão dialética nos procedimentos de 

pesquisa, mediante o princípio da totalidade no qual tudo se relaciona:  

Para a dialética a natureza se apresenta como um todo coerente onde objetos 
e fenômenos são ligados entre si, condicionando-se entre si. O método 
dialético leva em conta essa ação recíproca e examina os objetos e 
fenômenos buscando entendê-los numa totalidade concreta. (GADOTTI: 
1984, p.24-25). 

 
Ao iniciar as entrevistas havia algumas premissas ou direcionamentos 

sobre aspectos importantes a se conhecer, pois algumas compreensões e saberes 
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anteriormente adquiridos em decorrência de estudos e da prática profissional no 

ensino, pesquisa e extensão contribuem sem dúvida para um conhecimento 

prévio que influencia imediata e diretamente as perspectivas no momento da 

pesquisa de campo. 

Crê-se, então, que a alternância e o equilíbrio entre os dois instrumentos 

de coleta de dados se configuraram como ideal para que esta pesquisa 

apresentasse resultados coerentes e capazes de apontar subsídios pertinentes à 

realidade da Instituição.  

Alguns documentos representaram importante fonte de análise, pela 

necessidade de se conhecer as orientações legais e acadêmicas relacionadas à 

temática: resoluções, editais e atas de concursos para ingresso de professores 

efetivos; instrumentos e relatórios de avaliação docente; programas e/ou projetos 

destinados à formação docente dos professores da UFC; dentre outros que se 

apresentaram pertinentes ao longo da investigação. 

A entrevista constituiu instrumento fundamental para coleta de dados, 

visto que nesse tipo de pesquisa “a relação que se cria é de interação, havendo 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde”. 

Pode-se considerar que uma grande vantagem referiu-se à “captação imediata e 

corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante 

e sobre os mais variados tópicos”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, pp.17-24). 

Buscou-se constantemente, ao longo do trabalho, identificar vínculos 

entre os dois instrumentos de coleta de dados, acreditando que há uma relação 

recíproca e dialética de influências entre o que a legislação e demais documentos 

acadêmicos orientam e a prática cotidiana no âmbito das atividades efetivadas 

pelos docentes. Referida preocupação reflete alguns pressupostos estabelecidos 

por Veiga, quando considera: 

As informações provenientes das entrevistas são importantes, pois ampliam 
e complementam a análise documental, possibilitando, provavelmente, a 
visualização de discursos conflitivos, em que os interlocutores exteriorizam 
suas perspectivas com relação ao objeto de estudo. (2005a, p.13). 
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Concorda-se com Bassey (2005), ao dizer que, embora haja inúmeros 

manuais indicando como elaborar questionários, conduzir entrevistas, elaborar 

roteiros de observação, o que deve guiar uma ou a outra escolha é, sem dúvida, o 

problema da pesquisa, o que se quer conhecer. 

Neste sentido, a decisão pelo tipo de entrevistas semiestruturadas 

justificou-se por considerar “que se desenrola a partir de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, pp.17-24). 

Elaborou-se inicialmente o Roteiro Básico para Entrevistas (ver 

apêndice), dividido em conformidade com as categorias estabelecidas para a 

pesquisa, para garantir que questões importantes fossem lembradas no momento 

da “conversa”.  

Em função de quem seria o entrevistado, destacavam-se preliminarmente 

as questões ou itens mais importantes a serem abordados, sem eliminar os 

demais do roteiro. Dessa maneira, havia prioridades a serem inicialmente 

conversadas, não inviabilizando, porém, que se entrasse na esfera de temas que 

supostamente não seriam abordados.  

O roteiro dispunha de determinado espaço em branco a ser preenchido 

com novas questões, outros sujeitos, novos documentos e novidades que 

surgissem, buscando efetivar, na prática, o princípio de que se deve ir à pesquisa 

de campo com roteiros preestabelecidos, porém abertos às inúmeras 

possibilidades que as falas dos entrevistados sugerem e que nem sempre estão 

previstas. Esse foi um detalhe que tanto serviu de alerta constante a novas  

visões quanto possibilitou o registro imediato de informações inesperadas.    

Ressalta-se como é por demais interessante guardar cada versão dos 

roteiros das entrevistas e ir acompanhando o seu aprimoramento, o seu percurso 

de busca contínua e ajuste natural para o encontro mais perfeito possível com as 

informações necessárias à pesquisa, o que decorre do contato direto com os 

sujeitos entrevistados, seus relatos e documentos analisados. 
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O registro das informações ocorreu por meio de gravações e/ou anotações, 

atendendo às seguintes peculiaridades: respeito pela cultura e valores do 

entrevistado; capacidade de ouvir atentamente e de estimular o fluxo natural de 

informações por parte do entrevistado; análise e interpretação do discurso do 

entrevistado à luz de toda a linguagem mais geral, confrontando posteriormente 

com outras informações da pesquisa e demais dados sobre o informante e a 

temática (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, pp.17-24). 

Ao optar-se por esses referenciais, ressalta-se o compromisso ético, social 

e político desta investigação acadêmica cuja intenção é apresentar reflexões 

sugestivas que possam colaborar para o redimensionamento da formação 

docente para a educação superior no âmbito da Universidade. 

Os sujeitos da pesquisa são gestores, predominantemente professores em 

cargos pertinentes às questões sugeridas por esse estudo, acrescidos de alguns 

servidores técnico-administrativos. 

A coleta de dados foi realizada nos campi de Fortaleza, no âmbito de oito 

das nove4 unidades acadêmicas, além de outros importantes e variados setores, o 

que enriquece e respalda as conclusões desse estudo. 

Assumindo o compromisso ético da pesquisa, nos trechos de citação 

literal de informações obtidas através das entrevistas, os sujeitos estão 

representados da seguinte maneira: Reitor (Reitor); Pró-Reitor de Graduação e 

Pró-Reitor de Planejamento (PR); Diretor de Centro ou Faculdade (DirC/F); 

Chefe de Departamento (ChDpto); Coordenador de Curso de Graduação e 

Coordenador de Curso de Pós-Graduação (Coord); Gestor de Coordenadoria, 

Núcleo e/ou Assessoria da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Planejamento, da 

Superintendência de Recursos Humanos, da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente, da Associação de Docentes da Universidade Federal do Ceará, da 

Coordenadoria de Concursos e da Ouvidoria (doravante denominados GCNA). 

                                                           
4 No período da coleta de dados a UFC possuía 9 unidades acadêmicas, estando atualmente com 11. 
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Em termos de representação quantitativa por cargos e setores, a totalidade 

dos 43 sujeitos entrevistados está assim distribuída: Reitor-05; PR-05; DirC/F-

07; ChDpto-08; Coord-04; GCNA-14. 

Objetivando complementar informações sobre a trajetória da UFC, entre 

os entrevistados estão alguns gestores atuantes em outros períodos, embora em 

uma representatividade bem menor (14%)5 do que os atuantes no momento da 

pesquisa de campo.  

Como possivelmente já observado, a UFC está citada também nos 

momentos em que aparecem com letras maiúsculas as palavras Universidade e 

Instituição, para que a leitura seja mais diversificada. 

Outras observações, a seguir, também permitem melhor compreensão do 

texto, especialmente dos Capítulos 3, 4 e 5 nos quais são apresentados relatos 

dos entrevistados e citações de documentos decorrentes da pesquisa de campo: 

os sujeitos entrevistados são referenciados no masculino; as falas estão sempre 

em itálico; as citações decorrentes da literatura e de documentos ficam entre 

aspas no parágrafo comum e em fonte de tamanho diminuído quando aparece 

em parágrafos com recuo. 

Ao longo das citações literais, de documentos e de falas, houve sempre a 

preocupação em não privilegiar as que expressam maior identidade com as 

ideias da tese, o que pode ser confirmado nas ocasiões em que os próprios 

posicionamentos dos entrevistados têm significados diferentes e por vezes 

divergentes. 

A riqueza das informações obtidas possibilitou ampliar a compreensão 

sobre a historicidade na qual as questões em estudo foram se definindo ao longo 

dos tempos. Importante ressaltar que ao citar respectivas falas, há preocupação 

em inseri-las em textos que demarcam claramente o tempo histórico, para que as 

análises sejam mais bem compreendidas.  

                                                           
5 Embora se reconheça que as pesquisas qualitativas não exigem a explicitação de porcentagens (WELLER e 
PFAFF, 2009; e WELLER, 2009), diante da população considerável de gestores presentes no universo da 
pesquisa de campo a utilização de percentual é aconselhada, mesmo entre os que fazem pesquisa qualitativa.   
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Pretende-se esclarecer, ainda e especialmente, que o uso da expressão 

“formação docente para a educação superior”, que se definiu para ser utilizada 

ao longo do texto, significa uma concepção redimensionada, a qual transpõe a 

didática ou metodologia do ensino superior, embora estas estejam incorporadas. 

A proposta apresentada está relacionada ao estudo crítico, reflexivo, 

transformador e emancipador de outras especificidades que a profissão docente 

na educação superior também exprime, tais como: profissão docente; 

desenvolvimento profissional docente; órgãos de representação de classe; ética 

profissional docente; psicologia educacional e da aprendizagem; política 

institucional; PDI; legislação educacional; Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCN; projeto pedagógico de curso; História, Sociologia e Filosofia da 

Educação; planejamento educacional e de ensino; interdisciplinaridade; 

avaliação educacional e da aprendizagem; metodologia de ensino e 

aprendizagem; inovação; estética e criatividade, dentre outras que o cotidiano da 

docência suscita, de maneira original e situada em cada âmbito específico. A 

fundamentação da importância dessas temáticas está explicitada ao longo dos 

capítulos, estando detalhadamente apresentada no texto do Capítulo 6. 

Esses esclarecimentos iniciais contribuem para a compreensão dos 

questionamentos e objetivos desta tese e do compromisso com a formação 

docente para a educação superior em razão dos atuais desafios e necessidades da 

profissão docente.  

Finalizada, então, a introdução das questões desafiantes, passa-se agora 

aos aprofundamentos esclarecedores. 
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Capítulo 1 

FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

- situada nos desafios postos pela sociedade da informação e do conhecimento 

 

O contexto da sociedade da informação e do conhecimento estabelece 

referenciais inovadores no âmbito das profissões no mundo contemporâneo, 

entre as quais está o magistério superior. 

Os reflexos dessa realidade afetam duplamente os professores da 

educação superior pela necessidade de redimensionar: a formação que possuem 

para exercer a profissão docente e a formação profissional que realizam para o 

mundo do trabalho. 

Na verdade, são duas faces de um mesmo problema, ou seja, a 

necessidade de superação das predominantes concepções de formação 

profissional na educação superior, para as diversas profissões, inclusive a 

docente. 

Em decorrência das mudanças vivenciadas no cotidiano das atividades e 

relações implementadas no mundo do trabalho, as ações e posturas demandadas 

explicitam pouca articulação no que concerne aos conhecimentos, reflexões e 

metodologias formativas, o que constitui uma das temáticas prioritárias na 

atualidade dos questionamentos feitos à educação superior e seus professores. 

Analisando mais especificamente o perfil profissional desses professores, 

os questionamentos justificam a necessidade, dentre outras, de formação docente 

para a educação superior como requisito prévio ao exercício da profissão.  

Observa-se, então, que redimensionar a formação docente dos professores 

da educação superior é uma necessidade que precede a própria reestruturação da 

formação profissional efetivada no âmbito das IES. Cursos ou disciplinas que 

abordam unicamente questões pertinentes à didática ou metodologia do ensino 
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superior se mostram ineficientes confrontados à complexidade na qual se insere 

a profissão docente e às dificuldades enfrentadas pelos professores.   

Conhecer as especificidades e desafios postos por esse novo contexto 

representa uma das ações imprescindíveis às reflexões a serem estabelecidas 

para que se redimensione a formação docente para a educação superior. 

  

Sociedade da informação e do conhecimento 

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, pp.109), a realidade do 

mundo contemporâneo decorre de impactos e perspectivas da revolução 

tecnológica, da globalização e do neoliberalismo, que no campo da educação 

promovem o crescimento da procura por formação de nível de qualidade cada 

vez mais elevado. 

Vivencia-se a terceira revolução científica e tecnológica da Modernidade, 

que tem por base, sobretudo, “a microeletrônica, a cibernética, a tecnotrônica, a 

microbiologia, a biotecnologia, a engenharia genética, as novas formas de 

energia, a robótica, a informática, a química fina, a produção de sintéticos, as 

fibras óticas, os chips”. (P.62). 

A globalização tem se expressado através das “transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo contemporâneo”, que estão 

mais especificamente relacionadas aos avanços tecnológicos, à reestruturação do 

sistema de produção e desenvolvimento, à compreensão do papel do Estado e às 

modificações nele operadas, às mudanças no sistema financeiro, na organização 

do trabalho e nos hábitos de consumo (P.51). 

Quanto aos princípios e efeitos do neoliberalismo, o autor destaca o 

“paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade como 

mecanismo balizador da competitividade que deve prevalecer em uma sociedade 

aberta” (P.93), o que é preocupação constante por parte dos educadores 

brasileiros, por exemplo, ao presenciarem expandir-se a educação superior na 

última década em decorrência da abertura ao setor privado. 
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Esse é o contexto, segundo o autor, que demonstra a importância da 

ciência e da inovação tecnológica nessa nova realidade mundial, o que “tem 

levado estudiosos a denominar a sociedade atual de sociedade do conhecimento, 

de sociedade técnico-informacional ou de sociedade tecnológica”. (P.52). 

A terminologia da sociedade da informação e do conhecimento também é 

analisada por Bernheim e Chauí, ao ressaltar a importância do conhecimento nos 

processos de produção como uma das características da sociedade 

contemporânea, na qual “estamos assistindo à emergência de um novo 

paradigma econômico e produtivo no qual o fator mais importante deixa de ser a 

disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas ou energia, passando a ser 

o uso intensivo de conhecimento e informação”. (2008, p.07). 

Para Pachane, temos hoje configurado um processo de mudanças no 

contexto global, no âmbito das quais se inserem as IES, relacionadas, em 

especial, “ao avanço científico-tecnológico, a alterações na organização do 

trabalho (processo produtivo), à sociedade da informação, aos processos de 

globalização da economia e a alterações na relação dos sujeitos com o 

conhecimento”. (2008, p.06). 

Em decorrência dessa nova ordem econômica mundial, concorda-se com a 

autora, quando considera que os avanços na tecnologia de informação 

responsáveis por alterações nas condições de produção e nas relações de 

trabalho induzem, consequentemente, à existência de novo perfil dos indivíduos 

inseridos no processo produtivo, que hoje vivenciam a ampliação do 

autoemprego, do trabalho em casa e da descentralização da gestão, entre outros 

aspectos. 

O aumento da competitividade, afirma Moraes, provoca reflexos no setor 

empresarial, explicitando nova realidade que se apresenta cada vez mais 

desenfreada, influenciada, entre outros fatores, pela abertura de mercados 

anteriormente protegidos e isolados, além da redução de barreiras físicas, 

econômicas, culturais e políticas. Como consequência, em situação de alta 
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competitividade, as empresas necessitam ser mais ágeis e intensificam os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, capacitação de recursos 

humanos, acesso à informação, ao conhecimento e valorização à criatividade 

(1997, p. 117). 

Esse contexto permite compreender alguns referenciais importantes para a 

formação de profissionais no âmbito das IES. É importante ressaltar, no entanto, 

que as análises apresentadas não têm a intenção de situar a educação superior a 

serviço dos interesses da globalização, em contexto neoliberal que muitas vezes 

direciona os benefícios dos avanços tecnológicos aos grupos favorecidos. 

Ressalta-se, entretanto, a necessidade de reflexão por parte dos docentes 

do ensino superior, o que está brilhantemente expresso no alerta de Gadotti, 

quando considera que não se pode mudar a história sem o conhecimento, mas 

tem-se que “educar o conhecimento e as pessoas para tornarem-se sujeitos da 

sua história e intervir no mercado como sujeitos, e não como povo sujeitado, 

massa de manobra da lógica interna da razão econômica. O mercado precisa 

estar submetido à cidadania”. (2000, p.142).  

Por estas razões, é importante estabelecer as análises do mercado inseridas 

no mundo do trabalho, no qual os demais aspectos da sociedade e da vida 

humana e profissional são levados em consideração, objetivando e priorizando 

desenvolver e emancipar os cidadãos. 

Semelhante preocupação expressa Barreira (1999) que, apesar de muito 

valorizar e ressaltar a importância dos incrementos que a sociedade da 

informação e do conhecimento produz para a melhoria da qualidade de vida, 

destaca reflexos vivenciados em decorrência deste modelo de sociedade.  

Considera que “o paradigma marcante do mundo de hoje baseia-se na 

velocidade e qualidade da informação e no pleno domínio do conhecimento, 

pois é a era em que o conhecimento é o capital mais valioso”. Evidencia, 

entretanto, que “o avanço científico e tecnológico recente, propulsor da 

sociedade do conhecimento, não tem sido capaz de reverter os crescentes 
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resultados que apontam o aprofundamento do conhecimento de poucas pessoas e 

o aumento da ignorância da maioria da população”. (1999, p.23). 

Neste mesmo sentido, Imbernón (2001) expressa suas preocupações ao 

considerar que “o mito da sociedade da informação deixa muitas pessoas 

totalmente desinformadas, ao passo que outras acumulam o capital informativo 

em seu próprio benefício e no de alguns poucos” (P.9), em decorrência da 

acelerada evolução em suas estruturas materiais, institucionais e formas de 

organização da convivência, modelos de família, de produção e distribuição. 

Embora com todos os questionamentos que se possa fazer sobre aspectos 

negativos e antidemocráticos dessa conjuntura, não se há de negá-la, muito 

menos ignorá-la. Acredita-se que a posição mais coerente, como aponta Frigotto 

(2003), deve ser a de tomar posse do progresso técnico, do avanço do 

conhecimento e da qualificação, mediante o controle democrático exercido pela 

esfera pública, subsidiando o atendimento às necessidades humanas. 

A questão que mobiliza os sujeitos envolvidos com as funções e 

responsabilidades educacionais refere-se, então, ao desafio de compreender, 

como defende Imbernón (2001), o fato de que para educar realmente na vida e 

para a vida, para essa vida diferente e para superar as desigualdades sociais, a 

instituição educativa deve superar os enfoques tecnicistas, funcionalistas e 

burocratizantes, para substituí-los por um caráter mais relacional, dialógico, 

cultural-contextual e comunitário. 

  

Novo perfil profissional 

A reflexão crítica sobre o atual panorama, então, é fundamental para que 

os educadores do ensino superior possam definir referenciais norteadores da 

formação de seus próprios professores, comprometidos com as especificidades 

da sociedade da informação e do conhecimento, desde que atreladas a valores e 

princípios que promovam inclusão educacional e social. 
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O mundo do trabalho e as necessidades pessoais, para que se contribua e 

usufrua dos avanços implementados por esse contexto, necessitam de um perfil 

profissional e de cidadão reflexivo, criativo, rápido, capaz de improvisar, que 

exerça a profissão e a cidadania levando em consideração as importantes e 

urgentes questões que constituem desafios aos cientistas, políticos e cidadãos da 

atualidade, a exemplo das de cunho ambiental. 

Algumas características são delineadas por estudiosos, consubstanciando 

a literatura nesta área, bem como documentos que norteiam a política 

educacional brasileira, o que constitui referencial importante ao 

redimensionamento das propostas de formação profissional elaboradas no 

âmbito da educação superior.  

O MEC explicita que o perfil de profissional para esse novo contexto não 

se resume mais ao “tecnicamente competente em sua área de atuação 

específica”, ou seja, ressalta que a atualidade requer o profissional: com 

formação humanística e crítica, comprometido com os valores éticos coletivos, a 

consciência solidária dos problemas de seu tempo e de seu espaço para atuar 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania; dotado 

de conhecimentos e habilidades básicas indispensáveis para o enfrentamento das 

mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas ou inerentes ao dinamismo 

do mundo do trabalho; e compreensão da busca constante da libertação do 

homem e do aprimoramento da sociedade e da produção da qualidade de vida da 

população (Brasil/Provão 2002). 

Na intenção de nortear a discussão sobre essa temática, Masetto enfatiza a 

necessidade de profissionais 

(...) com capacidade para buscar novas informações, saber trabalhar com 
elas, intercomunicar-se nacional e internacionalmente por meio dos recursos 
mais modernos da informática; com capacidade para produzir conhecimento 
e tecnologia próprios que os coloquem, ao menos em alguns setores, numa 
posição de não-dependência em relação a outros países; preparados para 
desempenhar sua profissão de forma contextualizada e em equipe com 
profissionais não só de sua área, mas também de outras. (2003, pp.14-15). 
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Ressalta, ainda, a importância de situar essas necessidades no âmbito de 

propostas formativas atentas e comprometidas com o desenvolvimento humano: 

O tipo de conhecimento hoje exigido e esperado é aquele que ultrapassa os 
limites de uma especialidade, abre-se para outras áreas e formas de 
conhecimento, procura integração, diálogo, complementação para melhor 
compreender o que está acontecendo no mundo, com a humanidade e seus 
fenômenos com múltipla causalidade. (2008, p.03). 
 

No mundo contemporâneo, complementa, “a diversidade cultural, o 

respeito aos povos em suas culturas e valores, a subjetividade, a criatividade, a 

imaginação, a busca de novas soluções para problemas antigos e novos ganham 

espaços” em um novo contexto que demanda atitudes diferenciadas. O processo 

de aprendizagem, por exemplo, “é retomado em sua amplitude, contemplando a 

formação do homem e do cidadão em sua totalidade: inteligência, afetividade, 

habilidades humanas e profissionais, valores culturais, éticos, sociais, políticos, 

econômicos e transcendentais”. (P.04).  

Nesse contexto, acredita que 

(...) a interdisciplinaridade é uma nova modalidade de atuação científica e 
profissional que exige, em primeiro lugar, de todo profissional uma abertura 
para superar um paradigma até agora profundamente enraizado em todos 
nós que é o modelo disciplinar de aprendizagem; nosso trabalho árduo e 
diário, em nossa profissão, exige um exercício contínuo de compreender o 
mundo, a sociedade, os avanços tecnológicos, os novos problemas de uma 
forma para além da disciplinaridade. (P.04). 
 

Esclarece que a preocupação atual em torno da interdisciplinaridade como 

alternativa ao fazer científico disciplinar, se prende, então, a várias situações:  

(...) à percepção de que a explicação ou compreensão dos fenômenos 
humanos e do mundo passam por uma complexidade de que as ciências 
disciplinares, ou a tecnologia, mesmo em suas especialidades cada vez mais 
profundas e argutas, não conseguem sozinhas compreender; às explicações 
científicas disciplinares que são insuficientes diante dos desafios que estão 
presentes no mundo de hoje; ao surgimento de novas tecnologias eletrônicas 
que descortinou novos horizontes de intercomunicação entre pesquisadores 
das mais diferentes áreas do saber e novos métodos de pesquisa; ao impulso 
por atividades que superem a fragmentação do conhecimento. (P.03). 
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Desafios aos professores da educação superior 

Esse novo perfil constitui um desafio às estruturas acadêmicas e 

referenciais de ensino e aprendizagem das IES brasileiras, acrescido da busca 

incessante e urgente por formação profissional de nível cada vez mais elevado e 

complexo, o que induz à crescente demanda por formação em nível superior.  

Conforme Balzan (1997), observam-se a expansão do número de vagas e 

as mudanças na forma de ingresso nas universidades, o que proporciona maior 

heterogeneidade do público que se dirige às IES. Hoje, portanto, é necessário ao 

professor interagir com uma diversidade cultural cada vez mais expressiva na 

educação superior. 

Demonstrando semelhantes preocupações, Morosini refere-se às 

problemáticas decorrentes da presente conjuntura educacional brasileira 

alertando para reflexões pertinentes à própria epistemologia da educação 

ofertada na atualidade: 

Não podemos esquecer que os desafios (...) terão suas questões agravadas, 
pois a sociedade da informação desloca o eixo do sucesso da posse do bem 
para a posse do conhecimento, e isto implica capacitação continuada dos 
recursos humanos. A duplicação das matrículas no ensino superior (...) e o 
consequente crescimento acelerado do número de professores universitários 
far-se-á necessário. (2001, p.32). 
 

No âmbito das IES, mais especificamente das universidades, os impactos 

da nova revolução tecnológica afetam, entre outros, dois aspectos, que são “o 

coração” (MASETTO, 2003, p.14) dessas instituições: a produção e socialização 

do conhecimento e a formação de profissionais.  

Na atualidade, as funções de produzir e divulgar conhecimentos não 

dependem única e exclusivamente das universidades, pois “podemos pesquisar 

em nossos computadores domiciliares ou profissionais, nos escritórios, nas 

empresas, nas ONGs, em casa, assim como podemos nos informar por meio dos 

canais abertos pela telemática”, continua Masetto, dizendo que essa 

possibilidade é acessível tanto para professores quanto para alunos, motivo pelo 
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qual “o papel do professor como apenas repassador de informações” está no 

limite. 

Quanto às carreiras profissionais, considera ser imprescindível a 

continuidade da revisão de propostas curriculares, inclusive com a participação e 

visão de outros especialistas atuantes nos diversos setores da sociedade em 

constante mudança, o que proporciona melhor coerência entre a formação e as 

necessidades do mundo do trabalho. 

Alguns referenciais importantes são organizados pelo autor, fundamentais 

para a reflexão de educadores da educação superior e demais sujeitos envolvidos 

na elaboração de currículos de formação profissional, os quais devem delinear: 

(...) a contextualização da sociedade contemporânea no espaço e tempo 
atuais em seus elementos históricos, culturais, éticos, econômicos, políticos 
e sociais e os objetivos educacionais que serão priorizados na formação dos 
alunos; 
(...) uma filosofia voltada para o desenvolvimento de um processo de auto-
aprendizagem, num contexto de aprendizagem significativa e colaborativa, 
visando objetivos educacionais mais amplos que apenas a aquisição de 
informações e técnicas para o exercício de uma profissão. Ênfase na 
capacidade de atualizar mudanças e buscar informações, em um processo de 
descobertas dirigidas e de incentivo à aprendizagem interativa em pequenos 
grupos. 
(...) formato organizacional diferente do tradicional que em geral é 
construído com disciplinas justapostas a serem cumpridas de modo 
fragmentado. Construir currículos formatados por módulos ou ciclos, nos 
quais as ciências básicas são estudadas integradamente com as disciplinas 
profissionalizantes. (2008, p.05). 
 

O contato com a realidade é outro aspecto que merece reflexão, pois se 

percebe a necessidade de “valorizar o espaço profissional como excelente 

ambiente para aprendizagem” desde o início dos cursos. Nesse sentido, Masetto 

ressalta que “por vezes, a prática ou o contato direto com a realidade pode 

anteceder a teoria”, pois: 

(...) o conhecimento nem sempre precisa ser adquirido de forma lógica e 
seqüencial. Muitas vezes a ordem psicológica que trabalha com o impacto, 
com o novo, com o conflito, com o problema, com o interesse, com a 
motivação permite uma aprendizagem mais significativa. O conhecimento 
se constrói em rede e não exclusivamente de forma linear partindo das 
noções fundamentais ou primeiras na história da ciência. (2008, p.05). 
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A formação docente dos professores da educação superior deve considerar 

essas questões inseridas no âmbito da contemporaneidade, “partindo da 

compreensão da rede de relações que permeiam e envolvem o professor e o 

conhecimento no mundo do trabalho”. (LIMA, 2002, p.244). 

É necessário que essa formação seja flexível ao pluralismo de ideias e 

concepções, conforme Libâneo, Oliveira e Toschi, que potencialize 

aprendizagens significativas, aprofundamentos teóricos e competência técnica e 

prática, considerando desafios atualmente postos aos professores: 

a) formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente 
(capacitação permanente) (...); 
b) prover formação global que constitua um patamar para atender à 
necessidade de maior e melhor qualificação profissional (...); 
c) desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 
autônomo, consistente e crítico da cidadania; 
d) formar cidadãos éticos e solidários. (2003, p.53). 
 

Nesse mesmo sentido, as preocupações expressas na Declaração Mundial 

sobre Educação Superior no Século XXI (UNESCO, 1998) destacam a urgente 

necessidade de redimensionamento do perfil docente em atuação no ensino 

superior, sinalizando a importância da competência pedagógica deste 

profissional diante dos seguintes desafios: educar e formar pessoas altamente 

qualificadas, incluindo capacitações profissionais mediante cursos que se 

adaptem constantemente às necessidades presentes e futuras da sociedade; 

prover oportunidades para a aprendizagem permanente; contribuir para a 

proteção e consolidação de valores sociais, como cidadania democrática, com 

perspectivas críticas, independentes e humanistas; implementar a pesquisa em 

todas as disciplinas e a interdisciplinaridade; reforçar os vínculos entre a 

educação superior, o mundo do trabalho e os outros setores da sociedade; 

implementar um novo paradigma de educação superior que tenha seu interesse 

centrado no estudante, o que exigirá reforma nos currículos, utilização de novos 

e apropriados métodos que permitam ir além do domínio cognitivo das 

disciplinas, em articulação com pertinentes métodos avaliativos; criar ambientes 



 

 

40

de aprendizagem, que vão desde os serviços de educação a distância até as 

instituições e sistemas de educação superior virtuais. 

A pedido da UNESCO, Edgar Morin aprofundou esses desafios, definindo 

“os sete saberes necessários à educação do futuro” (2001): as cegueiras do 

conhecimento – o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento  pertinente; 

ensinar a condição humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas; 

ensinar a compreensão; a ética do gênero humano. 

Ressalta que para a inserção desses saberes o fundamental não é 

transformá-los em disciplinas, mas em diretrizes para ação e elaboração de 

propostas e intervenções educacionais. 

O professor passa a ter o desafio de redimensionar alguns princípios e 

posicionamentos presentes no cotidiano da docência, tais como: respeitar e 

valorizar o conhecimento que o aluno traz; compreender o erro como parte 

integrante da aprendizagem; recuperar o prazer do aprender; envolver o aluno na 

produção de conhecimento e na elaboração de trabalhos coletivos; desenvolver 

seu trabalho com base na integração entre ensino-pesquisa e da relação teoria-

prática; implementar a reflexão e discussão de problemas reais; entender que os 

conhecimentos produzidos são apenas sínteses provisórias e não verdades 

definitivas; promover a interdisciplinaridade. (CUNHA, 1998, pp.97-99). 

As mudanças necessárias, como ressalta Masetto (2003), referem-se à 

transformação do “cenário do ensino” no qual o professor está em foco, para o 

“cenário de aprendizagem” em que os aprendizes, professor e alunos, ocupam o 

centro e se tornam parceiros e “coparticipantes” de um mesmo momento de 

formação.  

Conforme alerta o autor, essas mudanças acontecem de forma lenta e 

inexpressiva no âmbito do ensino superior, sendo importante reafirmar que 

nesse novo “cenário” espera-se que o professor seja 

(...) o profissional da aprendizagem que incentiva e motiva o aluno aprendiz, 
que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
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aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que 
ativamente colabora para que o aprendiz chegue a seus objetivos. (P.24). 
 

Torna-se fundamental pensar novas formas de ensinar e aprender que 

incluam a ousadia de inovar, de trilhar caminhos inseguros, expondo-se e 

correndo riscos juntamente com seus alunos, de desvencilhar-se da racionalidade 

única, pondo em ação outras habilidades além das cognitivas (CASTANHO, 

2000; PACHANE, 2008). 

Deve-se procurar implementar ações docentes capazes de desenvolver um 

perfil de aluno que, desde a formação de nível superior e ao longo de sua vida 

pessoal e profissional, 

(...) continue pesquisando, participe de congressos com trabalhos próprios, 
esteja atento aos avanços da tecnologia e seus novos instrumentos, 
desenvolva capacidade de gerência em diversas circunstâncias e diferentes 
níveis, saiba trabalhar em equipe, inclusive com colegas de especialidade 
diferente da sua e mesmo com profissionais de outras áreas de 
conhecimento que não a sua. Os projetos de atuação na sociedade, tanto os 
propostos pelas políticas públicas, como os propostos por agências 
particulares não conseguem realizar-se apenas com profissionais de uma 
mesma área. (MASETTO, 2008, p.04). 
 

A valorização da relação de trabalho em equipe entre os docentes, 

complementa o autor, destes com os alunos e dos alunos entre si deve ter espaço 

garantido em um ambiente de colaboração mútua, no qual a relação de 

hierarquia e poder é ressignificada para um relacionamento de parceria e 

corresponsabilidade pelo processo de aprendizagem, superando o individualismo 

e a solidão reinantes na docência (P.05). 

Em contexto de globalização, é necessário que os referenciais da 

formação docente para a educação superior estejam comprometidos com a 

atuação do professor como agente de transformação social, capaz de promover o 

desenvolvimento atrelado à equidade social, permitindo o acesso democrático 

aos benefícios do crescimento. 
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Educação superior em crise 

Os desafios à formação docente em questão e, consequentemente, aos 

formadores envolvidos, se inserem, entretanto, igualmente em um contexto no 

qual a educação superior também passa por questionamentos e dilemas 

semelhantes aos demais espaços profissionais e respectivas profissões.     

Como admite Tardif, nos últimos vinte anos a profissionalização da área 

educacional tem se desenvolvido no âmbito de uma “crise geral do 

profissionalismo e das profissões, inclusive das profissões mais bem assentadas 

como a medicina, o direito e a engenharia”, revestida “de uma grande 

insatisfação e de críticas, muitas vezes ferrenhas, contra a formação 

universitária” (2002, pp.250, 252). 

No ensino superior brasileiro, presenciam-se contínuos questionamentos 

referentes, por exemplo, ao distanciamento entre a formação estabelecida e as 

atividades profissionais a serem desenvolvidas pelos alunos egressos do sistema. 

A reflexão de Cristovam Buarque mostra-se pertinente, ao explicar que “a 

crise da universidade brasileira coincide com a crise global da instituição 

universitária” que se encontra numa “encruzilhada” a exigir redefinição de 

parâmetros e atitudes ante novas realidades, dentre as quais  

(...) o ensino, que antes se dava por meio de canais bilaterais diretos, entre 
aluno e professor, e em locais definidos, como a universidade, agora 
acontece por outros métodos reconhecidos, como espraiamento em todas as 
direções, em meio ao oceano das comunicações; (...) a formação 
profissional, que antes representava uma base firme na luta pelo sucesso, é 
agora, na melhor das hipóteses, um colete salva-vidas a ser usado no 
conturbado mar em que se chocam as ondas do neoliberalismo, da revolução 
científico-tecnológica e da globalização. (2003, pp.25-26). 
 

Complementando, elabora analogia entre valores e princípios da 

universidade “ao longo de seus quase mil anos de história” e referenciais da 

atualidade do mundo contemporâneo: um estoque de conhecimentos que o 

graduado adquiria para durar por toda a vida, hoje, esse conhecimento está em 

fluxo contínuo, e tem de ser constantemente atualizado pelo ex-aluno; 

conhecimento como propriedade específica dos alunos em salas de aula ou 
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bibliotecas, transmitido por professores ou por livros, hoje o conhecimento é 

algo que está no ar, alcançando pessoas de todos os tipos, pelos canais mais 

diversos, dentre os quais a universidade é apenas um, lado a lado com a internet, 

a televisão educativa, revistas especializadas, empresas, laboratórios e 

instituições privadas; o conhecimento como passaporte seguro para o sucesso do 

aluno já formado, hoje isso já não basta, em razão da alta competitividade do 

mercado profissional, que exige atualização constante, reciclagem e 

reformulação, para que o conhecimento adquirido não se torne obsoleto (Pp.21-

22). 

É necessário perceber que as novas tecnologias tanto influenciam a 

relação entre tempos e espaços no mundo do trabalho, quanto promovem 

alterações também na dinâmica dos diversos ambientes educacionais. Modelos e 

atitudes ainda presentes em muitas IES brasileiras necessitam ser 

redimensionados, diante do fato de que 

(...) os novos meios de comunicação têm um reflexo direto sobre as formas 
tradicionais, institucionalizadas de ensino e aprendizagem. (...) Uma parcela 
cada vez mais importante da educação passa a realizar-se longe da 
instituição educativa, seja ela de que nível for. Neste âmbito, também é 
redefinida, e passa por meios eletrônicos telemáticos, interativos, à 
distância, em que prevalece o ‘tempo curto’. (GOERGEN, 2000, p.151). 
 

As posições docentes nos espaços de aprendizagem na educação superior 

devem estar abertas ao diálogo, à reflexão coletiva, à diversidade de 

pensamentos, inclusive pertinentes a cada área específica do conhecimento, pois, 

como alerta Pereira, os problemas do mundo não se apresentam aos profissionais 

como meramente técnicos e sim de forma complexa, multifacetados em aspectos 

humanos, políticos, econômicos, culturais, ambientais, que não raramente 

envolvem conflitos de valores (2002, p.41-42). 

A autora ressalta que, para se implementar essa concepção, é necessária 

mudança dos pressupostos que orientam a lógica universitária, a qual deve ser 

invertida. Propõe, por exemplo, que a prática seja o ponto de partida, em vez de 

ser decorrência da teoria, para questionamentos e para a dúvida epistemológica, 
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de comprometimento com a busca do saber e da postura de insatisfação com as 

respostas prontas, reelaborando o conhecimento em outras bases que não aquela 

da certeza racional (P.41). 

Há uma relação de distância, conforme Fenstermacher, Wideen et allii, 

Schön e Zeichner & Hoeft (2002), entre os saberes profissionais e os 

conhecimentos universitários veiculados nos cursos de formação. Neste sentido, 

Tardif afirma que 

(...) a prática profissional nunca é um espaço de aplicação dos 
conhecimentos universitários. Ela é, na melhor das hipóteses, um processo 
de filtração que os dilui e os transforma em função das exigências do 
trabalho; ela é, na pior das hipóteses, um muro contra o qual vêm se jogar e 
morrer conhecimentos universitários considerados inúteis, sem relação com 
a realidade do trabalho (...) nem com os contextos concretos do exercício da 
função. (2002, p.257). 
 

Em outras palavras, mas ainda com o mesmo questionamento ao abordar 

os problemas epistemológicos do modelo universitário de formação, Tardif 

referencia o pensamento de Wideen et alii (1998), apontando a existência de um 

“modelo aplicacionista” em muitas universidades, “idealizado segundo uma 

lógica disciplinar e não segundo uma lógica profissional”, caracterizando-se 

como “monodisciplinar, fragmentado e especializado, (...) regido por questões 

de conhecimento e não por questões de ação”, no qual 

(...) os alunos passam um certo número de anos a assistir aulas baseadas em 
disciplinas e constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou 
durante essas aulas, vão estagiar para “aplicarem” esses conhecimentos. 
Enfim, quando a formação termina, eles começam a trabalhar sozinhos, 
aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que 
esses conhecimentos proposicionais não se aplicam na ação cotidiana. 
(2002, p.270). 
 

Ao analisar essas mesmas problemáticas, Bernheim e Chauí alertam para 

a ideia de que “este modelo precisa ser reformado, tendo em vista o fato 

indiscutível do crescimento acelerado do conhecimento contemporâneo, 

acompanhado de sua rápida obsolescência”, além do “deslocamento do sistema 

escolar como único supridor de educação, com o advento da escola paralela da 



 

 

45

mídia de massa e a rápida disseminação da informação, com o recurso das 

modernas tecnologias”. (2008, p.33). 

Com raras exceções, nos cursos de nível superior, percebe-se continuar 

existindo ou predominando uma maneira de conceber a formação que expressa 

desarticulação das disciplinas que compõem os currículos. Na atualidade dos 

desafios do mundo contemporâneo, essa realidade se torna ainda mais 

preocupante, pois, conforme Morin, “a supremacia de um conhecimento 

fragmentado, segundo as disciplinas, muitas vezes nos incapacita de vincular as 

partes e o todo", motivo pelo qual “deveria ser substituído por um modo de 

conhecimento capaz de apreender os objetos nos seus contextos, nas suas 

complexidades, na sua totalidade”. (apud BERNHEIM e CHAUÍ, 2008, p.07). 

É importante refletir, então, sobre as concepções de “grades” curriculares 

ainda existentes na realidade dos cursos das IES, muitas vezes caracterizados 

pelo distanciamento diante das demandas que a realidade apresenta. No interior 

das instituições formadoras, faz-se necessário implementar matrizes curriculares 

capazes de redimensionar a lógica atual, pois, como ressalta Nóvoa, é preciso 

conjugar a ‘lógica da procura’ com a ‘lógica da oferta’, “não esquecendo nunca 

que a formação é indissociável dos projectos profissionais e organizacionais”. 

(1997, p.31). 

O currículo é uma questão de saber, identidade e poder, conforme alerta 

Silva (2002, p.147), o que reforça a necessidade de melhor percepção sobre a 

importância que as proposições curriculares têm no âmbito dos cursos, motivo 

pelo qual se deve questionar o tipo de conhecimento estabelecido como o mais 

importante, perguntando-se para quem este conhecimento é mais importante, 

quem determinou que é mais importante e com base em que referenciais foi 

determinado.  

É fundamental responder a estas questões por meio de investigações e 

reflexões coletivas, como possibilidade de identificar a serviço de quem estão os 

saberes presentes nos cursos de nível superior, que identidades pretendem 
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formar e que tipo de poder tencionam fortalecer, determinando, assim, os 

resultados observáveis formal e/ou informalmente no cenário do exercício 

profissional. 

Os alunos, em geral com seus saberes e expectativas, buscam 

profissionalização articulada ao mundo do trabalho para onde se destinam, para 

assumir algum emprego – apesar da pouca oferta – e/ou para trabalhar de forma 

autônoma, mediante prestação de serviços. 

A questão da pouca oferta de emprego, por exemplo, que é uma realidade 

e alguns até defendem o fim do emprego (BRIDGES, 1995; TOFFLER, 1984), 

remete a perguntar se no âmbito das propostas curriculares dos cursos de 

graduação existe preocupação em oferecer subsídios teóricos e práticos para que 

o aluno seja capaz de, um dia, por opção pessoal, ser um empreendedor e 

gerenciar uma iniciativa própria e autônoma, para que sua fonte de renda não 

dependa exclusivamente de atividades que venha a desenvolver em empregos já 

formalizados no mundo do trabalho. 

No desenvolvimento das disciplinas, as concepções de aula, por exemplo, 

nem sempre expressam um trabalho integrado e coletivo. No cotidiano das IES, 

conforme Masetto, muitas vezes as práticas educativas também “se resumem a 

aulas expositivas com maiores ou menores recursos didáticos, a aulas práticas de 

demonstração ou aplicação das teorias e a provas de verificação da absorção e 

reprodução dessas mesmas informações”. (2008, p.02). 

A interdisciplinaridade, possível entre as áreas de especialidade dos 

docentes, pode contribuir para que as aulas se tornem momentos de 

aprendizagem significativa, atualmente um dos principais desafios à educação 

superior, como dito anteriormente. 

A atitude interdisciplinar necessita ser efetivada como práxis docente que 

viabiliza uma formação capaz de proporcionar melhor aprendizagem e atuação 

profissional perante os diversos contextos que as profissões apresentam, 

complexos e muitas vezes problemáticos. 
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Como sugere Dias Sobrinho (1998, p.145), deve-se ensinar com todo o 

rigor possível os conhecimentos de uma disciplina, mas também é necessário 

“conhecer e implementar as redes de significação e prática social desses 

conhecimentos (...) e, ao mesmo tempo, formar pessoas com a percepção do 

sentido ético e político de seu trabalho científico”. 

Outra restrição pertinente à ação docente na educação superior refere-se à 

pouca coerência demonstrada ao avaliar o processo ensino-aprendizagem, visto 

que a avaliação continua considerada por muitos professores como o “calcanhar 

de aquiles” da prática docente, explicitando práticas avaliativas que, muitas 

vezes, estão fundamentadas em concepções direcionadas unicamente para 

classificar, selecionar, comparar, excluir ou, ainda, cumprir exigências 

burocráticas. 

É preciso que sejam redimensionadas práticas de avaliação da 

aprendizagem ainda bem presentes nas IES, que contrariam os atuais desafios à 

educação superior, mostrando concepções de quantidade em vez de qualidade, 

de repetição ao contrário de reflexão, de punição substituindo apoio, de 

competição no lugar de cooperação. 

As dificuldades em conhecer, compreender, conceber e utilizar diferentes 

e mais coerentes concepções de avaliação – tais como a diagnóstica, a dialógica, 

dentre outras – ainda persistem no coletivo da maioria dos docentes no ensino 

superior, desperdiçando a oportunidade de elevar o nível do ensino e da 

aprendizagem. 

 Como um dos fatores de maior entrave para o estabelecimento de 

propostas avaliativas inovadoras, atuais e comprometidas com a aprendizagem 

dos alunos, está a interação professor-aluno e aluno-aluno como vulneráveis 

diante da permanência, em muitas situações, de concepções de avaliação como 

instrumento de poder.  

Estabelecendo relação autoritária prejudicial às próprias necessidades de 

motivação e prazer em relação ao que deve ser aprendido, o mais grave ainda é 
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que se torna distante do objetivo primeiro da avaliação, qual seja, o de 

acompanhar e diagnosticar sucessos e entraves do processo de ensino e 

aprendizagem e utilizar-se desses resultados, a tempo, para redimensionar algum 

elemento previamente estabelecido no seu planejamento de ensino, que por isto 

mesmo deve ser flexível. 

Como lembram Pimenta e Anastasiou (2002) e Nóvoa (1997), os 

processos de profissionalização interagem com sujeitos contextualizados e 

historicamente situados, possuidores de saberes específicos e de necessidades 

igualmente peculiares, para as quais os formadores devem estar 

competentemente preparados.  

Essas reflexões subsidiam e explicitam a necessidade de repensar a 

formação para a docência na educação superior, situando-a no âmbito de 

referenciais, conforme Dias (2004), “articulados com nossa visão de mundo, 

com nossas concepções acerca de indivíduo, sociedade e educação e que 

constituem a fundamentação dos objetivos estratégicos de todo e qualquer 

trabalho educativo, em toda e qualquer área do conhecimento”. 

Ressalta-se, entretanto, que um dos obstáculos a esse redimensionamento 

do perfil docente sugerido é o próprio perfil docente exigido para ingresso nas 

IES.  

Os critérios de avaliação nos processos seletivos/concursos para docentes 

do ensino superior estabelecem como prioridade a posse de títulos acadêmicos e 

experiências profissionais, em geral descomprometidos com as competências 

exigidas para efetivar ações pertinentes à docência, modelo este compatível com 

o início dos tempos em que se implantavam as primeiras universidades 

brasileiras. Conforme Cunha (2008, p.02), “o que concede prestígio, nesse nível 

de ensino, não tem sido os saberes da docência, mas especialmente as 

competências relacionadas com a pesquisa, campo onde, em geral, não se 

incorpora a dimensão pedagógica”. 
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Nesse sentido, se recorre a Masetto (2003), que sugere 

(...) refletir sobre a estrutura organizativa do ensino superior no Brasil, que 
desde seu início (e até hoje...) sempre privilegiou o domínio de 
conhecimentos e experiências profissionais como únicos requisitos para a 
docência nos cursos superiores; (...) modelo francês-napoleônico; (...) a 
crença de que “quem sabe, sabe ensinar”. (P.11).   
 

No início, os cursos superiores se direcionavam à formação de 

profissionais que exerceriam determinada profissão, com funções previstas e 

sem muitas perspectivas de mudanças, pelo menos em curto tempo. Os critérios 

para o convite e escolha de professores eram o bacharelado e exitosas 

experiências no campo profissional. 

Hoje, ainda há certa semelhança pelo menos no que se refere à ausência 

da formação docente para a educação superior como critério ao ingresso de 

profissionais para exercer a docência. Embora já se observe outros avanços 

como, por exemplo, a exigência de títulos acadêmicos mais elevados, por vezes 

para atender às formalidades das agências reguladoras e financiadoras oficiais, 

sem predominância ou preocupação com a formação para a docência no ensino 

superior. 

Embora a atual realidade apresente, de um lado, panorama explicitado e 

preocupante, esse mesmo contexto sinaliza, de outro lado, importante incômodo 

exteriorizado por educadores em razão da necessidade de redimensionamento da 

ação docente, que impulsiona um movimento de debates, pesquisas, 

reformulações curriculares e reelaboração de projetos pedagógicos que 

respondam às necessidades da sociedade da informação e do conhecimento e do 

mundo do trabalho. 

Neste mesmo sentido, Tavares acredita que, 

(...) embora com dinâmicas e entusiasmos diferenciados nas várias 
instituições em função do peso e dos constrangimentos das suas tradições, a 
universidade está a mudar profundamente reanalisando o sentido da sua 
missão e adequando a sua administração, organização e gestão escolar e 
curricular, pedagógica, científica, de investigação e gestão universitária, às 
exigências dos novos tempos. (2001, p.31).  
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Em meio à crise, os desafios da aprendizagem provocam algumas 

“respostas acadêmicas que formam o núcleo dos presentes processos de 

transformação da universidade e devem inspirar modelos educacionais e 

acadêmicos”, dentre as quais se destacam 

(...) a adoção do paradigma do aprender a aprender; a mudança da ênfase, na 
relação ensino-aprendizagem para os processos de aprendizagem; o novo 
papel dos docentes, face ao protagonismo dos discentes na construção do 
conhecimento significativo; a flexibilidade dos currículos e toda a moderna 
teoria curricular aplicada ao replanejamento dos planos de estudo; a 
promoção de maior flexibilidade nas estruturas acadêmicas; (...) a 
redefinição das competências profissionais; (...) o processo de vinculação 
com a sociedade e com seus diferentes setores (produtivo, de trabalho, 
empresarial etc.). (BERNHEIM e CHAUÍ, 2008, pp.33-34). 
 

O Poder Público participa do movimento de reação à crise na educação 

superior, mediante, por exemplo, orientações e exigências legais – e também 

legítimas – da LDB 9394/96 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos 

de Graduação. Em decorrência das orientações, destaca-se a exigência – com 

prazos determinados – de reformulação curricular dos cursos de graduação, 

redimensionando a concepção de profissionalização nas mais diversas áreas da 

academia. 

As diretrizes curriculares buscam redirecionar os projetos pedagógicos – e 

servir de parâmetro para as proposições de novos cursos – a fim de que a 

formação profissional na educação superior procure desenvolver nos alunos 

competências articuladas à “construção de conhecimento, de pesquisa, de 

abertura para outras áreas de conhecimento para além de sua específica, de 

abertura para inovações, de trabalho em equipe multi e interdisciplinar, e outras 

mais específicas para cada uma das profissões conforme as discussões existentes 

na área”. (MASETTO, 2008, p.04). 

Com efeito, o professor da educação superior deve se perceber como 

importante agente de mudança, consciente da sua responsabilidade perante as 

opções epistemológicas que determinam o fazer docente e para que promovam a 

aprendizagem mais pertinente à contemporaneidade. 
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Conforme analisa a repercussão das novas tecnologias propulsoras da 

sociedade da informação e do conhecimento, Bernheim e Chauí afirmam, então, 

que “não pode haver dúvida de que esses fenômenos modificam 

necessariamente o modelo pedagógico e o papel do professor universitário” 

(2008, p.33). 

Mais uma vez, entretanto, se percebe que um dos principais entraves para 

a elaboração e efetivação de novos projetos pedagógicos é a pouca – e por vezes 

nenhuma – formação docente, que possibilite melhor compreensão dos diversos 

fatores presentes no contexto acadêmico que se inter-relacionam e promovem a 

profissionalização no âmbito de uma IES.  

Como se pode observar, os tempos mudaram, o século virou, o mundo se 

transformou, existe um contexto no qual algumas profissões não mais existem e 

muitas já sinalizam sua inserção no espaço profissional a ser ocupado por 

profissionais de nível cada vez mais elevado, que buscam sua formação inicial e 

continuada no âmbito das IES que, em sua maioria, pouco mudaram suas 

concepções de formação profissional. 

O professor deve estar consciente da sua potencialidade em contribuir 

para fortalecer uma sociedade democrática, plural, participativa, solidária e 

integradora, para a qual a profissão docente deve abandonar a concepção 

predominante no século XIX de mera transmissão do conhecimento acadêmico, 

conforme Imbernón (2001), que se tornou inteiramente obsoleta para a educação 

dos cidadãos. 

Tendo, então, por base não apenas o conjunto de mudanças que atinge o 

contexto da educação superior, mas também as diferentes tarefas que o docente 

universitário é levado a assumir, pode-se “questionar sobre o perfil desejado do 

professor para atuar na educação superior atual e sobre a formação que vem 

sendo oferecida a ele no sentido não apenas de assumir tais funções, mas 

também de se posicionar politicamente frente a elas”. (PACHANE, 2008, p.12). 
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A autora considera, ainda, que os atuais questionamentos que permeiam 

as decisões políticas pertinentes à educação superior devem levar em conta o 

contexto 

(...) das mudanças que vêm ocorrendo no mundo contemporâneo, assim 
como das mudanças nos campos das diversas ciências, inclusive da 
educação, e que levam à necessidade de se repensar a formação atualmente 
oferecida aos futuros professores universitários e mesmo àqueles que já 
exercem suas funções. (P.06). 
 

No âmbito dos desafios e das problemáticas presentes na educação 

superior, ensejando conflitos entre as necessidades da sociedade da informação e 

do conhecimento e a formação docente dos próprios professores, ressalta-se a 

importância de refletir sobre o valor dessa formação para o enfrentamento do 

próprio contexto.  

 

Necessidade de formação docente para a educação superior 

A docência na educação superior necessita ser compreendida como 

profissão, que, igualmente às demais, demanda conhecimentos específicos para 

sua atuação, a serem obtidos em processos formativos especificamente 

concebidos ante a realidade em que se inserem as IES.  

Observa-se, entretanto, que ao longo dos tempos 

(...) a função do professor na educação superior é, em grande parte, uma 
função “usurpada”. Usurpada por quem? Por profissionais de muitas áreas 
do conhecimento. E poderia ser diferente? Na educação superior, o médico 
torna-se professor de nefrologia; o advogado, de Direito Constitucional; o 
economista, de teoria macroeconômica do desenvolvimento; o engenheiro, 
enfim, torna-se professor de eletrônica. (RISTOFF: 2005, p.10). 
 

Ao analisar este mesmo ponto, Tardif ressalta é prioritariamente pensado 

em um horizonte comum para o qual convergem os dirigentes políticos da área 

de educação, as reformas das instituições educativas e as novas ideologias da 

formação e do ensino, para que a docência na educação superior possa deixar de 

ser um ofício para se tornar uma verdadeira profissão. (2002, pp.247-249). 
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Esses questionamentos fazem parte de um movimento nacional e 

internacional, no qual podem ser destacados estudiosos como Anastasiou 

(2004), Cunha (1998, 2001, 2002), Dias (2004), Isaía (2001), Libâneo (2001), 

Masetto (2002, 2003, 2008), Morosini (2001), Nóvoa (1997), Pimenta (2002), 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), Tardif (2002) e Veiga (2005a, 2005b, 2006, 

2008a, 2008b), entre outros.  

No âmbito das discussões, ressalta-se que as IES devem considerar 

fundamental rever a profissionalização dos seus professores, bem como as 

propostas de formação docente para a educação superior, pois 

(...) conseguir trabalhar com professores visando uma mudança significativa 
de práticas pedagógicas para uma formação de profissionais mais adequada 
às exigências contemporâneas traz subjacente o entendimento de que a 
Instituição que se propõe a formar profissionais para o século XXI também 
deverá assumir a responsabilidade por proporcionar a seus docentes 
condições de darem continuidade à sua formação, assumindo-se como 
instituições de formação permanente. (MASETTO, 2008, p.08). 
 

 Ao repensar essa formação docente, outras reflexões também se 

apresentam fundamentais, como as considerações do mesmo autor, ao ressaltar 

que o professor precisa de três elementos básicos para exercer a sua profissão: 

“competência em determinada área do conhecimento” com domínio dos 

conhecimentos básicos em determinada área da pesquisa – inicialmente via 

bacharelado – e experiência profissional de campo, sempre atualizados; 

“domínio na área pedagógica” pelo profissionalismo na docência, em busca do 

conhecimento de quatro grandes eixos, quais sejam o processo ensino-

aprendizagem, a concepção e gestão de currículos, a relação professor-aluno e 

aluno-aluno e a teoria e prática básica da tecnologia educacional; “exercício da 

dimensão política” que invade a sala de aula junto com o professor, pois este, ao 

assumir o papel de ensinar uma disciplina não deixa de ser um cidadão, “alguém 

que faz parte de um povo, de uma nação, que se encontra em um processo 

histórico e dialético, participando da construção da vida e da história de seu 

povo” (2003, p.31). 
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 O compromisso político que a profissão docente carrega é muitas vezes 

desprezado, embora represente um diferencial no cotidiano dos professores. 

Diante de complexas dificuldades pelas quais passa a profissão docente na 

educação superior brasileira, mas não diferentes das demais profissões do País, 

espera-se atitude ética e comprometida do docente em não desmerecer as suas 

funções e desqualificar a aprendizagem de muitas gerações, e sim saber 

enfrentá-las com profissionalismo. Neste sentido, ressalta-se “o valor político da 

práxis docente”, 

(...) caracterizado por uma postura crítico-dialética do professor, decorrente 
de coerente e contínua reflexão sobre a relação teoria/prática, através da 
fundamentação teórica necessária à superação das dificuldades 
diagnosticadas nos diversos cotidianos educacionais, utilizando-se da devida 
competência técnica para que os seus objetivos sejam realmente efetivados. 
(MENESCAL, 1997, pp.8-9). 
  

Essas especificidades relativas à profissão docente devem, então, ser 

pensadas no âmbito de propostas que reconfigurem a formação docente para a 

educação superior, como, por exemplo, mediante “cronogramas curriculares” 

mais abertos a atividades práticas, articuladas às teorias estudadas, que sejam 

capazes de proporcionar 

(...) a discussão de valores éticos, sociais, políticos, econômicos, por ocasião 
do estudo de problemas técnicos, integrando-se à análise teórico-técnica de 
determinada situação como os valores humanos e ambientais presentes e 
decorrentes da solução técnica apresentada. (MASETTO, 2003, p.20). 
 

Essas questões devem ser identificadas, analisadas e organizadas, não de 

modo isolado do contexto e tempo histórico, e sim no âmbito de propostas 

formativas situadas e significativas. 

Ressalta-se, ainda, que essa formação deve ser pensada como uma das 

necessidades da profissão docente na atualidade, não se restringindo ou 

excluindo outras ações fundamentais, para que se efetive o desenvolvimento 

profissional nas suas respectivas instituições. 

Ressalta-se que o estudo aqui apresentado concorda com o pensamento de 

Veiga, ao esclarecer que “a profissionalização não se resume à formação 
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profissional, mas envolve alternativas que garantam melhores condições 

objetivas de trabalho e de atuação e respeitem as práticas pedagógicas 

construídas ao longo da experiência profissional”. (2006, p.03). 

Conforme alerta Tavares, se a universidade pretende continuar sendo “um 

dos grandes lugares de difusão, estudo e reflexão, de produção, de criação e 

invenção científica, de desenvolvimento das artes, das técnicas e do progresso 

sócio-econômico, cultural e humano”, necessita urgentemente repensar a sua 

estruturação em todos os sentidos, 

(...) terá que levar uma grande volta, quiçá uma verdadeira ‘transmutação 
genética’ que se repercuta ao nível psicológico, epistemológico, sociológico, 
organizacional, axiológico, cultural, humano. (...) Este é, na verdade, o 
grande desafio que, hoje, se lhe coloca e que não poderá deixar de enfrentar 
com realismo, discernimento e determinação. (2001, p.32). 
 

Não se pode negar que os desafios à educação superior ensejam 

insegurança e incerteza próprias do sistema de vida humana que se presencia e 

para o qual se deve estar atento para compreendê-lo e enfrentá-lo com harmonia 

e competência. Citando Morin (2001, p.16), no entanto, “É preciso aprender a 

navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certezas”. 

Na intenção de contribuir para a compreensão, reflexão e implementação 

dos desafios, a seguir serão apresentados referenciais importantes sobre 

fundamentos da profissão docente na educação superior, bem como sua 

profissionalização no âmbito de políticas de desenvolvimento profissional 

docente. 
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Capítulo 2 
PROFISSIONAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
- profissão que pressupõe formação específica 
 

No panorama da sociedade da informação e do conhecimento, dos 

desafios à formação profissional na educação superior e da crise pela qual 

passam as profissões e instituições no mundo contemporâneo – dentre as quais 

as IES – percebeu-se a importância de se redimensionar a atuação docente no 

âmbito dessa nova realidade. 

Esse redimensionamento passa fundamentalmente pela revisão das 

práticas efetivadas, decorrentes de seus referenciais teóricos advindos da 

formação acadêmica – embora não unicamente desta –, de saberes adquiridos 

por meio da experiência profissional e pessoal, dentre outros. 

Para efeito de delimitação do estudo aqui apresentado, as análises serão 

direcionadas mais especificamente à formação docente para atuação na educação 

superior. Compreende-se que o magistério também deste nível de ensino 

constitui uma profissão, à qual, como as demais, demanda profissionalização 

específica para as atividades exercidas nas IES e demais espaços pertinentes. 

No decorrer deste capítulo, serão abordados, então, alguns referenciais 

que caracterizam as profissões, como se relacionam ao profissional docente da 

educação superior, justificando a necessidade de formação específica no âmbito 

de uma política de desenvolvimento profissional docente a ser implementada 

legal e legitimamente no âmbito das IES. 

 

2.1. O diferencial da profissão 
 

As profissões são caracterizadas, ao longo do tempo e nos diversos 

lugares, por intermédio de referenciais nem sempre coincidentes, sendo 

determinados de acordo com os contextos em que os conceitos se inserem.  
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Partindo dessa compreensão, inicialmente é importante ressaltar que os 

esclarecimentos presentes neste estudo não têm a intenção de “determinar o que 

é profissão num sentido absoluto”, como se refere Freidson (1998), mas de 

conhecer “como as pessoas de uma sociedade determinam quem é profissional e 

quem não o é, como eles ‘fazem’ ou ‘constroem’ profissões por meio de suas 

atividades e quais são as consequências da maneira como eles vêem e realizam 

seu trabalho”. 

O termo profissão é polissêmico, conforme Ramalho, Nuñez e Gauthier, 

pois possui significados variados, definidos em função de referências teóricas, 

países, entre outros, se apresentando como “termo complexo, constituindo uma 

construção ‘sociológica’, com dificuldades de lograr uma definição unívoca”. 

(2003, pp.38-39). 

Essa subjetividade exprime não poder haver neutralidade ao discutir a 

especificidade de cada profissão, o que deve decorrer fundamentalmente da 

influência de lutas políticas e movimentos no sentido de sua estruturação. 

Veiga complementa essa compreensão, ao afirmar que 

(...) profissão é uma realidade dinâmica e contingente, calcada em ações 
coletivas de um grupo visando à construção de uma identidade por meio de 
interações com outros grupos, entidades diferenciadas e atores diversos. (...) 
é uma realidade sócio-histórica, produzida pela ação dos atores sociais. 
(2005a, p.24). 
 

Faz-se importante conhecer, porém, as aproximações que possam 

contribuir para melhor compreensão dos processos formativos e, nesta pesquisa, 

mais especificamente referentes à profissão docente na educação superior.  

As características norteadoras ao estabelecimento das profissões se 

configuram importantes em relação à dinâmica das transformações sociais, ao 

longo de trajetória histórica, servindo para compreender os condicionantes atuais 

e do passado para melhor se definir no futuro e assim incessantemente evoluir 

tal qual a evolução do homem, das sociedades e do mundo do trabalho.  
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Inicialmente, pode-se considerar que a necessidade de caracterizar as 

profissões está bastante relacionada à necessidade de diferenciá-la de ocupação, 

esta exercida sem critérios preestabelecidos de formação, sem parâmetros 

salariais, sem obediência a alguma formalidade legal para a efetivação das 

atividades e até mesmo sem cumprimento dos postulados científicos de alguma 

área do conhecimento. 

  Como consideram Gyarmati et al (1984), a transformação de uma 

ocupação em profissão decorre da aspiração a um maior status social, à busca do 

reconhecimento da especificidade da ocupação, à responsabilidade de seu 

exercício e à legitimidade de espaços de autonomia para a necessária efetivação 

da atividade. 

A Sociologia das Profissões pode ser considerada referencial importante 

para a compreensão dos movimentos que impulsionaram a passagem das 

ocupações para profissões.  

Acredita-se que referida passagem demonstra estreita articulação com os 

processos de industrialização desencadeados com a Revolução Industrial, com a 

conformação de campos especializados de conhecimentos produzidos pelo 

desenvolvimento das ciências racionais do século XVIII e com a consequente 

divisão do trabalho na complexidade dos sistemas produtivos das sociedades 

modernas, conforme Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003). 

Defendida pelos sociólogos funcionalistas seguidores de Parsons, a 

Sociologia das Profissões predominou até a década de 1930, conseguindo 

destaque no campo da educação nos anos 60 e 70, imprimindo a crença de que a 

profissionalização é um processo linear baseado em normas e modelos de 

profissões liberais implementadas na sociedade. 

No âmbito das proposições da Sociologia das Profissões, são identificados 

(RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2003, pp.42-47) três modelos: o Fásico 

ou dos Traços Ideais, o do Processo e o de Poder. 
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O modelo Fásico ou dos Traços Ideais vincula profissão a uma ideia de 

vocação e a um serviço social que se presta de forma desinteressada, no qual a 

prática se baseia na relação pessoal entre o profissional e o cliente, em que os 

profissionais dispõem de iniciativa e liberdade em sua atuação. A crítica a esse 

modelo (GINSBURG, 2003) refere-se ao caráter pouco dinâmico, 

excessivamente determinista, ahistórico, descontextualizado e acrítico. 

O modelo de profissão como Processo já passa a defender a ideia de que a 

ocupação deve passar e superar diferentes estágios se o objetivo é alcançar 

status de profissão, tais como: organizar-se em associações profissionais; prover 

seus membros de título que comporte e comprove um saber específico; instaurar 

um sistema de formação e capacitação; desenvolver e adotar um código ético; 

promover agitação pública para ganhar apoio popular e legal (RAMALHO e 

CARVALHO, 1994). Este modelo é criticado por não ter evoluído com o tempo 

a definição do que é ser um profissional, visto que a profissionalização é um 

processo sócio-histórico que evolui de acordo com os novos contextos que se 

apresentam.     

O modelo de Poder defende a ideia de que uma ocupação pode ser elevada 

ao status de profissão, utilizando-se do poder como elemento fundamental, 

passando a possuir um conjunto de direitos, privilégios e obrigações, e ressalta 

que o modelo de produção predominante é o elemento norteador para as 

concepções de profissionalização. Posteriormente, declara-se que o modelo de 

profissão estabelecido pelo capitalismo é uma ideologia, uma mistificação que 

obscurece as verdadeiras estruturas e relações sociais. 

No âmbito da Sociologia Clássica, Ramalho, Nuñez e Gauthier concluem 

a analogia sobre a Sociologia das Profissões e suas influências no campo 

educacional, alertando para o seguinte fato: 

A atividade docente, por sua complexidade, no contexto atual, deve procurar 
a sua identidade para formular sua própria concepção de ‘profissão’ e pensar 
o processo de profissionalização como uma meta desejada. Trata-se de um 
processo de ‘negação dialética’ dos modelos da sociologia clássica e ao 
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mesmo tempo de considerar deles os elementos que possam, por sua vez, 
orientar a busca dessa identidade. (2003, p.47). 
 

 Fazendo a contraposição, consideram ainda que a Sociologia 

Contemporânea das Profissões concebe a profissionalização como um processo 

nãolinear, dinâmico, contextualizado e em construção.  

Na concepção de Savard (2005), de modo geral, a profissão apresenta as 

seguintes características: ato profissional específico, complexo e não rotineiro 

que implica uma atividade intelectual; formação de profissionais embasada em 

conhecimentos especializados, de longa duração e de nível universitário; 

exercício da profissão autônomo e responsável. 

Quanto às reflexões de Savard, questiona-se apenas que referida 

autonomia deve ser relativa, visto que é necessária certa responsabilização para 

com as atividades exercidas no âmbito de uma profissão, que devem ser 

relacionadas às determinações que legal e legitimamente são estabelecidas pelos 

grupos de profissionais. 

Sabe-se, ainda, que o conceito de profissão, conforme expressa Imbernón, 

(...) não é neutro nem científico, mas é produto de um determinado conteúdo 
ideológico e contextual; uma ideologia que influencia a prática profissional, 
já que as profissões são legitimadas pelo contexto e pelo conceito popular, 
uma parte do aparelho da sociedade que analisamos e que deve ser estudado 
observando a utilização que se faz dele e a função que desempenha nas 
atividades de tal sociedade. (2001, pp.26-27). 
 

Em semelhante reflexão, Popkewitz (1992) afirma que profissão é “uma 

palavra de construção social, cujo conceito muda em função das condições 

sociais que as pessoas a utilizam” (P.38), motivo pelo qual não deve ignorar as 

lutas políticas e demais manifestações pertinentes à sua formulação. Esclarece 

que o termo profissão possui diferenças em relação ao ofício, à ocupação ou ao 

emprego, pois “é utilizado para identificar um grupo altamente formado, 

competente, especializado e dedicado que corresponde efetiva e eficientemente à 

confiança pública”. (P.40). 
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Decorrente das discussões empreendidas por Gichure (apud ALTAREJOS 

2005), alguns referenciais de profissão também são apresentados: possuir 

conhecimentos especializados, de natureza intelectual e técnica; ter titulação em 

nível superior; entrar na profissão por meio de procedimentos seletivos; prestar 

serviços sociais úteis; exercer autonomia; controlar a qualidade técnica, seu tom 

ético e seu prestígio social, entre outros. 

Esses referenciais já trazem à tona questões relevantes que vão ampliando 

a concepção de profissão e dando mais sentido e retorno às lutas travadas para 

um exercício verdadeiramente mais profissional, como a questão do ingresso por 

processo seletivo, embora não especifique a necessidade de relação entre 

formação e atividades a serem exercidas. 

Outro referencial que merece destaque são os postulados de Tardif (2002, 

p.246-250) sobre as profissões e pertinentes conhecimentos profissionais, ao 

considerar que possuem as seguintes características: especializados e 

formalizados; adquiridos mediante longa formação de alto nível, sancionada por 

um diploma que possibilita o acesso a um título profissional; essencialmente 

pragmáticos, ou seja, são modelados e voltados para a solução de situações 

problemáticas concretas; esotéricos, pois pertencem legalmente a um grupo que 

possui o direito exclusivo de usá-los, por ser, em princípio, o único a dominá-

los; só os profissionais são capazes de avaliar, em plena consciência, o trabalho 

de seus pares; autogestão dos conhecimentos, autocontrole da prática; autonomia 

e discernimento, parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e 

únicas; são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma 

formação contínua e continuada; partilham com os conhecimentos científicos e 

técnicos a propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de 

aperfeiçoamento; imputabilidade dos profissionais e sua responsabilidade para 

com os clientes. 

O autor considera, ainda, ser importante compreender a epistemologia da 

prática profissional como “o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente 
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pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas 

as suas tarefas” (2002, p.255), para que sejam valorizados. A noção de “saber” 

possui sentido amplo, que abrange os conhecimentos, competências, habilidades 

(ou aptidões) e atitudes, ou seja, o que muitas vezes já é configurado como 

saber, saber-fazer e saber-ser, para caracterizar a identidade de sua profissão. 

No atual lugar onde se insere, a identidade profissional do professor é 

compreendida por Pimenta e Anastasiou como construção que tem por base a 

significação social da profissão, a revisão constante dos significados sociais da 

profissão e suas tradições, além da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente que permanecem significativas. Neste sentido, se efetiva, ainda, 

(...) pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 
atividade docente em seu cotidiano, em seu modo de situar-se no mundo, 
em sua história de vida, em suas representações, em seus saberes, em suas 
angústias e anseios, no sentido que tem em sua vida o ser professor. (2002, 
p.77). 
 

Veiga contribui para o entendimento dessas definições ao assinalar que “a 

formação em nível superior, a autonomia, o prestígio social, o controle da 

qualidade e um código de ética são características que servem para definir 

profissão”, além das condições de trabalho, remuneração e sobre o modo como o 

conhecimento é produzido e avaliado no locus de efetivação. Considera, ainda, 

que a profissão envolve “relações de poder que a demarcam em uma localização 

social de cunho qualitativo”, na qual estão presentes de forma determinante as 

ações e proposições de associações e sindicatos. (2005a, p.26).   

Ressalta que essas categorias estão em constante mudança, de acordo com 

a evolução das próprias profissões e dos saberes que sociologicamente as 

configuram no atual contexto dos novos tempos: 

(...) o conjunto de profissões do século XXI apresenta características 
específicas desse contexto social. (...) observamos que as mudanças 
aceleradas e os avanços tecnológicos, a crise econômica, a organização do 
trabalho, o fenômeno de globalização, as inovações produzidas nas mais 
diferentes áreas são fatores importantes que definem o espectro profissional 
e contribuem para o desenvolvimento de incertezas cada vez mais 
constantes. (P.26). 
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Conhecer as concepções e os percursos pelos quais a profissão 

especificamente docente se configura é fundamental, pois, concordando com 

Ramalho, Nuñez e Gauthier “cada profissão apresenta sua própria caracterização 

histórica, disciplinar, sócio-econômica e política”, o que reitera a importância de 

conhecer “sua gênese, desenvolvimento, tendências e perspectivas susceptíveis 

de mudança”. (2003, p.49). 

 
2.2. Ação docente estabelecida como profissão 
 
 Ao prestar merecida homenagem a Paulo Freire, inicia-se a apresentação 

de referenciais sobre a profissão docente por meio de postulados básicos por ele 

deixados e que continuam plenamente pertinentes à compreensão dos saberes e 

compromissos necessários à docência no contexto atual.  

Considera que profissão docente se relaciona com: rigorosidade metódica; 

pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; criticidade; estética e ética; 

corporificação das palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; 

reconhecimento e assunção da identidade cultural; consciência do inacabamento; 

reconhecimento de ser condicionado; respeito à autonomia do ser do educando; 

bom senso; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; 

apreensão da realidade; alegria e esperança; convicção de que a mudança é 

possível; curiosidade; segurança, competência profissional e generosidade; 

comprometimento; compreender que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de decisões; saber escutar; 

reconhecer que a educação é ideológica; disponibilidade para o diálogo; querer 

bem aos educandos (1996). 

Refletindo sobre cada um desses referenciais, percebem-se a profundidade 

e a atualidade de seu pensamento e o compromisso com a missão emancipatória 

e inclusiva da educação, a ser efetivada no cotidiano dos diversos espaços 

pertinentes à profissão docente. 
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Concordando com Imbernón, ressalta-se que o envolvimento de 

educadores, ao proporcionar condições para que a docência seja estabelecida 

como profissão, não tem o intento de impor condições “para assumir privilégios 

contra ou ‘à frente’ dos outros, mas objetiva que, mediante seu exercício, o 

conhecimento específico do professor se ponha a serviço da mudança e da 

dignificação da pessoa”, pois 

(...) ser um profissional da educação significará participar da emancipação 
das pessoas. O objetivo da educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, 
menos dependentes do poder econômico, político e social. E a profissão de 
ensinar tem essa obrigação intrínseca. (2001, p.27). 
 

 Nesse mesmo sentido, Paulo Freire alerta para o fato de que o educador 

deve conceber a educação como experiência dialógica ilimitada de libertação 

humana, cuja característica problematizadora parte do caráter histórico e da 

historicidade dos homens, “seres que estão sendo, como seres inacabados, 

inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica também, é igualmente 

inacabada”. (1983, p.83). 

O conhecimento profissional dos professores, como destaca Imbernón, 

deve decorrer, de modo especial,  

(...) da capacidade reflexiva em grupo, mas não apenas como aspecto de 
atuação técnica, e sim como processo coletivo para regular as ações, os 
juízos e as decisões sobre o ensino, já que o mundo que nos cerca tornou-se 
cada vez mais complexo e as dúvidas, a falta de certezas e a divergência são 
aspectos consubstanciais com que o profissional da educação deve conviver, 
como acontece com profissionais de qualquer outro setor. (2001, p.14). 
 

Neste sentido, é importante explicitar saberes e competências da profissão 

docente, visto que a atualidade impõe o desafio de redimensionar os processos 

formativos no âmbito da educação superior, no qual a docência é situada como 

elemento-alvo. 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) explicam que o trabalho do professor 

como profissional é reconhecido, conforme o pensamento de Diaz Barriga e 

Espinosa (2003), quando demonstra seu caráter intelectual, suas regras de 
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atuação, seus mecanismos de ingresso à profissão e seu corpo de conhecimentos 

específicos. 

Em busca de explicar esses referenciais, Imbernón (2001) considera que o 

professor como profissional deve ser caracterizado como agente dinâmico, 

cultural, social e curricular, situado em ambientes em que possa tomar decisões 

educativas, morais e éticas, capaz de desenvolver um currículo em contexto 

determinado, elaborar projetos e materiais curriculares em parceria com os 

colegas, enfim, situando o processo em momentos e espaços específicos, 

controlado pelo próprio coletivo.  

Os saberes profissionais dos professores, segundo a perspectiva 

epistemológica e ecológica (DOYLE, 2002; WIDEEN et alii, 2002; 

ERICKSON, 2002), são organizados por Tardif (2002, pp.260-269), o qual 

apresenta as seguintes características: temporais, adquiridos através do tempo, 

provêm de sua própria história de vida, de sua vida escolar, da experiência de 

sua prática profissional que se desenvolve no âmbito de uma carreira de longa 

duração; plurais e heterogêneos, se originam de fontes diversas, da cultura 

pessoal, da história de vida e da cultura escolar, dos conhecimentos disciplinares 

obtidos no ensino superior, de conhecimentos didáticos e pedagógicos oriundos 

da formação e prática profissional, não formando um repertório de 

conhecimentos unificado, o que é coerente com as necessidades de sua ação, 

visto que têm diferentes objetivos a atingir, cuja realização não exige os mesmos 

tipos de conhecimento, de competência ou de aptidão; personalizados e situados, 

pois o professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um 

corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, e situados porque são 

construídos e utilizados em virtude de uma situação de trabalho particular; 

carregam as marcas do ser humano, considerando que o objeto de trabalho 

docente são seres humanos e, por consequência, os saberes dos professores 

trazem consigo as marcas de seu objeto de trabalho e sua ação está sempre 

permeada por um componente ético e emocional, pelas experiências que 
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vivencia e oportuniza aos seus alunos vivenciarem também, ressaltando que, 

muito embora a situação pareça a mesma, esta terá significados diferentes para 

cada uma das partes. 

Outra reflexão importante, presente no pensamento que norteia 

concepções educacionais da atual política educacional brasileira, refere-se aos 

pensamentos de Berger (2000) e Perrenoud (1999).  

Para Berger, as “competências constituem os esquemas mentais, ou seja, 

as ações e operações mentais de caráter cognitivo, sócio-afetivo ou psicomotor 

que mobilizadas e associadas a saberes teóricos ou experimentais geram 

habilidades, ou seja, um saber-fazer” (P.2). 

Na compreensão de Perrenoud, competência refere-se à capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos prévios, mas sem limitar-se a eles, momento em que a ação 

expressa uma sinergia entre os diversos recursos que o sujeito possui. O autor 

reforça seu pensamento, quando expressa que a 

(...) competência é a capacidade de ação em face de uma situação complexa, 
singular; que não permite uma reflexão serena e tranqüila porque é 
necessário agir; que obriga a agir com incertezas, porque não se dispõe de 
todas as informações e de todos os instrumentos de análise. (2003, p.153). 
 

Como referenciado em Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), ressalta-se o 

pensamento de Le Boterf (2003), ao defender a ideia de que a competência se 

identifica com o “saber mobilizar”, de natureza complexa diante de determinado 

conteúdo ou objeto, mediante operações cognitivas também complexas, na 

intenção de obter resultados específicos; e de Bar (2003), o qual relaciona 

competência com a capacidade de “fazer com saber”, assumindo a 

responsabilidade pelas consequências deste fazer. Meirieu (1998) define 

competência como o saber identificado, “colocando em jogo” uma ou mais 

capacidades em um campo disciplinar determinado. 

Pode-se considerar que a concepção de competência posta por Ramalho, 

Nuñez e Gauthier (2003, pp.74-80) consegue sintetizar o pensamento que está 



 

 

67

em curso na atualidade brasileira sobre essa questão em virtude da busca de 

referenciais sobre a profissão docente. 

Mencionados autores defendem a ideia de que competência: é mostrada 

em um contexto real; situa-se numa variação de estado que vai do simples ao 

complexo; baseia-se sobre um conjunto de recursos; não se reduz aos recursos 

do indivíduo; é a ordem do saber mobilizar no contexto da ação; exige não 

somente o saber mobilizar, mas também o saber de seu savoir-faire; como saber 

agir, é uma prática intencional; é também um projeto, uma finalidade; é uma 

potencialidade de ação; é um ato bem-sucedido; é ação imediata e eficiente; é 

uma capacidade de agir com estabilidade. 

À vista dessas várias opiniões, percebe-se que as concepções de docência 

devem estar comprometidas, isto sim, com o propósito de o professor ser 

identificado como mediador/facilitador da aprendizagem, para que o aluno seja 

capaz de apreender e reelaborar conhecimentos, enfrentar e resolver situações 

problemáticas, enfim, atuar no seu campo profissional, e pessoal, com as 

competências e habilidades requeridas nas mais diversas situações trazidas pela 

atualidade. 

Uma consideração importante a ser feita sobre a profissão docente refere-

se à necessidade de enfatizar que os processos educativos estão diretamente 

vinculados às relações com seres humanos, sujeitos determinados e 

determinantes de sua historicidade e da história de seu tempo, possuidores de 

saberes, desejos e necessidades que têm de ser levados em consideração. 

Neste sentido, Imbernón (2001) ressalta que a atuação docente 

comprometida em alcançar uma educação democrática deve se aproximar bem 

mais dos aspectos éticos, coletivos, comunicativos, comportamentais, 

emocionais, dentre tantos outros, valorizando a importância do sujeito e de sua 

participação.  

No âmbito das preocupações atuais e crescentes em melhor caracterizar a 

profissão docente, destacam-se as questões éticas que permeiam o seu exercício 
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nos diversos espaços e no encontro e confronto com os diferentes grupos de 

sujeitos que deles participam, como profissionais da educação ou como alunos, 

ambos sujeitos em processo contínuo de formação. 

Veiga (2005a) elabora importantes demarcações éticas intrínsecas à 

atividade docente que se referem: às interações dos sujeitos implicados no 

exercício da docência; e de ordem socioinstitucional. 

Em relação às interações dos sujeitos implicados no exercício da 

docência, professores, alunos, pais e os próprios pares – professores e gestores, 

enfatiza a necessidade de constituir a equidade do tratamento dos alunos, o que é 

defendido também por Tardif (2001).  

O desafio refere-se ao exercício dinâmico e da práxis de relações 

interativas que ultrapassam a dimensão individual, ou seja, é fundamental 

atender às exigências/necessidades individuais dos alunos, sem perder de vista a 

dimensão coletiva do trabalho docente.  

Além deste aspecto, deve-se compreender que a formação intelectual do 

aluno pressupõe interação, que possibilite simultaneamente ser capaz de 

assimilar sua formação tanto quanto os meios pelos quais os processos 

formativos se efetivam. Dessa afirmação, derivam a importância e o 

compromisso docente para com as dimensões cognitivas, pedagógicas e éticas 

do seu trabalho. 

Quanto às questões de ordem socioinstitucional, Veiga apresenta algumas 

condições pertinentes: criar uma corporação sem pretender ser corporativista, 

em busca da significação social da profissão, sua dignificação, com base na 

solidariedade e na autocrítica profissional; explicitar diretrizes sobre as relações 

dos profissionais da educação com as respectivas instituições nas quais ele 

desenvolve suas atividades; conceber a significação social que tem a educação 

escolar – em todos os seus níveis – e com a qual os docentes estão 

umbilicalmente envolvidos. 
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Em decorrência, para um exercício profissional docente que condiga com 

essas premissas, a autora conclui suas proposições, estabelecendo a importância 

de aprofundamento da consciência da significação da educação escolar na 

sociedade contemporânea associada ao exercício profissional; qualificação do 

corpo docente ajustado às necessidades do educando, em todos os níveis da 

educação escolar, da educação infantil à pós-graduação; qualificação da 

identidade do próprio profissional e de sua profissão em termos ético-políticos. 

Nas palavras de Brzezinski, esses conhecimentos permitem “perceber as 

relações existentes entre as atividades docentes e a globalidade das relações 

sociais, políticas e culturais em que o processo educacional ocorre e atuar como 

agente de transformação da realidade”. (2002, p.15). Em consequência, seu 

exercício profissional será capaz de promover a formação de sujeitos igualmente 

conscientes sobre o funcionamento do sistema social em que vivem e no qual 

irão atuar como profissionais também comprometidos com os necessários 

avanços para uma sociedade emancipada e inclusiva.  

Nesse sentido, o coletivo dos professores é um aspecto que merece 

destaque, visto que necessita estar continuamente em articulação, seja em 

relação às questões da docência, seja no que respeita outras dimensões que 

possibilitam atuação verdadeiramente profissional em contexto de tantas 

incertezas e profundas e incessantes mudanças. 

Esse coletivo deve estar continuamente mobilizado não apenas 

internamente no âmbito da instituição educativa, como também nos mais 

diferentes e mesmo divergentes movimentos de profissionais da educação. 

Como esclarece Brzezinski,  

(...) os movimentos sociais de educadores, assim como as associações e 
sindicatos da categoria profissional, são espaços em que as relações 
humanas são tecidas por meio de intensas mediações, portanto são espaços 
de construção da identidade coletiva, da identidade profissional do 
professor. (P.9).  
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Esses movimentos são de fundamental importância, continua a autora, 

especialmente considerando que no Brasil o Estado é um interventor que 

continuamente determina os condicionantes para o exercício da profissão 

docente, quanto à regulamentação do ingresso e do exercício do magistério de 

modo geral, nem sempre legitimados por essa categoria profissional. 

Conhecer, então, referenciais pertinentes à profissionalização do 

magistério se torna fundamental para que se compreenda sua importância diante 

das ações desenvolvidas no cotidiano de cada professor, bem como os percursos, 

desafios e possibilidades de formação docente para a educação superior. 

    

2.3. Profissionalização docente 
 

Inicialmente, ressalta-se a importância de expor alguns conceitos 

definidos por estudiosos que contribuem no sentido de possibilitar melhor 

compreensão sobre o termo profissionalização.  

Veiga esclarece que 

(...) profissionalização não se resume à formação profissional, mas envolve 
alternativas que garantam melhores condições objetivas de trabalho e de 
atuação (...). É, portanto, um projeto sociológico voltado para a dignidade e 
para o status social da profissão, em que se incluem também as condições 
de trabalho, a remuneração e a consideração social de seus membros. 
(2005a, p.31). 
 

A profissionalização, conforme Enguita (2003), em seu sentido 

tradicional, é mais que qualificação ou competência, é uma questão de poder e 

de autonomia diante da sociedade, do poder político, da comunidade, dos 

empregadores; de jurisdição perante outras categorias de profissionais; de poder 

e autoridade em relação ao público. 

Veiga ressalta que profissionalização docente “é um processo complexo 

de mudança social no qual estão envolvidos diversos grupos de atores e 

diversificadas entidades e organizações que defendem visões muitas vezes 

opostas”, motivo pelo qual estão presentes “várias ações políticas de resistência 

e contestação”. (2005a, p.31). 
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Para a autora, “um processo de profissionalização do magistério deve 

melhorar tanto a formação inicial e o acesso à docência, como a formação 

continuada e o exercício profissional (envolvendo condições de trabalho, piso 

salarial, dentre outros)”. (P.31). 

Considerando que a profissionalização se refere ao processo socializador 

de aquisição das características e capacidades específicas da profissão, 

compreende, ainda, a profissionalização docente no âmbito de um conceito de 

profissão mais social, complexo e multidimensional, fundamentada nos valores 

da cooperação entre os indivíduos e do progresso social (2006, p.02). 

Nesse sentido, reitera a ideia de que não se resume à formação 

profissional, mas envolve ações que garantam melhores condições objetivas de 

trabalho e de atuação e respeitem as práticas pedagógicas constituídas ao longo 

da experiência profissional. 

Imbernón enfatiza que a profissionalização do professor está vinculada 

diretamente ao exercício de sua prática profissional, condicionada por uma rede 

de relações de poder que influenciam aspectos inerentes à profissão docente, que 

não se referem unicamente à formação docente, tais como demanda do mundo 

do trabalho, salário, condições de trabalho no âmbito das instituições educativas, 

promoção na profissão, estruturas hierárquicas, carreira docente, entre outros; ou 

seja, refere-se a um “conjunto de fatores que possibilitam ou impedem que o 

professor progrida em sua vida profissional”. Complementa seu pensamento, 

enfatizando que  

(...) se a prática é um processo constante de estudo, de reflexão, de 
discussão, de experimentação, conjunta e dialeticamente com o grupo de 
professores, se aproximará da tendência emancipadora, crítica, assumindo 
um determinado grau de poder que repercute no domínio de si mesmos. 
(2001, pp.34-35). 
 

 Nem sempre, no entanto, a profissionalização docente se estabelece em 

conformidade com esses referenciais, motivo pelo qual alguns autores elaboram 

reflexões pertinentes às problemáticas evidenciadas. 
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Ao analisar percursos e dificuldades enfrentados pelos professores, Garcia 

(1999) aponta alguns aspectos condicionantes que contribuem para a 

desqualificação da profissionalização docente: burocratização do trabalho; 

intensificação / proletarização; colonização e controle; isolamento / 

individualismo; carreira plana e riscos psicológicos. 

Compartilhando com semelhantes preocupações, Veiga (1998, 2005a) 

apresenta reflexão como subsídio à compreensão de outro fator que também 

concorre para a desqualificação da profissionalização docente na atualidade: 

formação inicial e continuada. 

Considera que a formação inicial e continuada tem sido alvo do impacto 

da desqualificação e do enfraquecimento como consequência, dentre outras, da 

fragmentação do processo de trabalho pedagógico que repercute na formação do 

profissional da educação, inviabilizando ações mais coerentes com um projeto 

ético profissional, a fim de superar a burocracia, a fragmentação e o isolamento. 

Alerta, entretanto, para a noção de que no âmbito das dificuldades 

vivenciadas pelos educadores existem conflitos, tensões e contradições inerentes 

às lutas por hegemonia, o que promove ações coletivas dos movimentos sociais, 

sindicatos, associações científicas e acadêmicas, representações estudantis e 

outras que contribuem para o fortalecimento das discussões e encaminhamentos 

no sentido de melhor caracterizar e orientar a profissionalização docente. 

Muitas discussões têm sido encaminhadas para que se compreenda a 

necessidade da organização de políticas de formação docente para a educação 

superior, em decorrência de enfrentamentos pelos quais os professores passam 

no cotidiano da docência, o que se intensificou consideravelmente na última 

década, estando bem mais presente nas preocupações de pesquisadores, 

formadores de formadores e instituições, nacionais e internacionais. 

Nessa direção, pode-se citar reflexões compartilhadas nacionalmente, que 

mencionam a existência de grande parcela de professores do ensino superior que 

apresentam “despreparo para a docência” (GONÇALVES ROSA, 2003, p.165), 
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bem como internacionalmente, no documento da Conferência Internacional 

sobre Ensino Superior – uma perspectiva docente (PARIS, 1997) que, como 

apontam Pimenta e Anastasiou (2002, p.38), expressa preocupações com o 

ensino nas universidades e outros temas pertinentes, até então pouco presentes 

no panorama das discussões educacionais. 

Compartilhando essas preocupações e ciente de que a formação do 

professor se constitui um dos componentes fundamentais da sua 

profissionalização, as análises e reflexões a seguir apresentadas terão como 

propósito explicitar percursos pelos quais é implementada a formação docente 

para a educação superior no cenário educacional brasileiro, bem como 

apresentar referenciais que possam estabelecer essa formação, especialmente no 

âmbito de uma política institucional a favor de sua implementação. 

  

2.4. Política de formação docente para a educação superior 
 

A LDB 9394/96 estabelece alguns referenciais para a formação do 

professor da educação superior por meio das exigências mencionadas ao longo 

do texto, mais especificamente nos seguintes artigos: 

Art. 65 - A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 
 
Art. 66 - A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado. 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso 
de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 
 

Em relação ao Art. 65, questiona-se quais concepções de formação do 

magistério seriam capazes de considerar a importância de aproximação com a 

realidade educacional apenas para professores da educação básica, não tendo 

supostamente relevância para profissionais atuantes na educação superior. 

Em todos os níveis e tipos de educação, há de existir preocupação comum 

de conhecer as especificidades, desafios e possibilidades presentes no cotidiano 
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da docência para que se proporcionem condições para a efetivação da 

aprendizagem dos alunos. 

O Art. 66 é questionado por inúmeros educadores, especialmente os mais 

envolvidos com formação de professores para a educação superior, por utilizar o 

termo “preparação”, ao se referir às exigências para atuação na educação 

superior. Para os demais níveis de ensino – educação infantil, ensino 

fundamental e médio – referida Lei estabelece, ao longo de vários artigos, que 

seja realizada “formação” docente, articulada às especificidades pertinentes.  

O reflexo dessas orientações – dentre outras questões – dificulta o 

estabelecimento de políticas de formação docente para a educação superior, pois 

se evidencia o fato de que essa formação é realizada comumente por iniciativas 

isoladas de algumas IES mais sensíveis aos problemas da atualidade. 

As limitações dessas iniciativas, entretanto, demonstram que não serem 

adequadas nem suficientes ao enfrentamento das dificuldades e desafios postos 

aos professores da educação superior no atual contexto da sociedade da 

informação e do conhecimento, especialmente porque não decorrem de uma 

política nacional legitimamente estabelecida em seu favor. 

Inúmeros educadores reagem a essas determinações, a exemplo de 

Anastasiou (2005), que critica as orientações, pelo fato de desconsiderarem 

problemáticas já vivenciadas pelos professores, de conhecimento e preocupação 

da comunidade acadêmica que pesquisa a docência universitária, referente à 

insuficiência pedagógica acerca dos saberes docentes, por exemplo. 

Consequentemente, ressalta, a LDB vai “deixando a formação inicial e/ou 

continuada como necessidade ou questão de cada instituição ou pessoal”, o que 

se torna mais preocupante, ainda, por constatar que 

(...) nos programas de pós-graduação esta formação tem se reduzido ao 
cursar de uma disciplina, habitualmente chamada de Metodologia de Ensino 
Superior ou similar, com uma carga horária média de 60 horas, portanto, 
insuficiente para a necessária sistematização dos saberes da docência e de 
uma associação entre a teoria e prática desta área, de complexidade 
indiscutível. (P.147). 
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Os cursos de pós-graduação ministrados para a maioria dos professores 

que atuam na educação superior não têm atingido o objetivo de preparação para 

a docência, exceto para os professores oriundos da área de Educação ou 

Licenciaturas. Estes últimos têm a possibilidade de conhecer e discutir sobre 

elementos teóricos e práticos referentes às questões do ensino e da 

aprendizagem, entretanto, para outra faixa de idade de alunos e diferentes 

objetivos e contextos educacionais. 

Veiga (2005b, pp.87-89) considera que a LDB 9394/96, como amparo 

legal para a formação de docentes universitários, “é bastante tímida a esse 

respeito”, alertando para o fato de que “os programas de pós-graduação voltam-

se para a formação de pesquisadores em seus campos específicos e sem 

exigência quanto à formação pedagógica de professores”. 

Complementa sua crítica à legislação referente a essa temática, 

ressaltando que a Resolução 03/99, do Conselho Nacional de Educação-CNE, 

exige a oferta de uma disciplina sobre metodologia de ensino nos cursos de pós-

graduação lato sensu, ficando a formação docente para a educação superior “a 

cargo das iniciativas individuais e dos regimentos das instituições responsáveis 

pela oferta de cursos de pós-graduação” stricto sensu. 

A ausência, no âmbito da LDB 9394/96, de orientações sobre exigência de 

formação docente para atuação na educação superior repercute nas demais 

iniciativas originadas pelas políticas públicas de educação, a exemplo de 

critérios nacionalmente estabelecidos para avaliação da qualidade do trabalho 

docente nas IES. Embora já se encontrem alguns poucos itens que buscam saber 

sobre a formação pedagógica desse professor, os indicadores direcionam 

pontuações bem mais significantes para a produção acadêmica, por exemplo. 

O texto da LDB “reinterpretado sob diversos olhares dez anos depois”, 

por Brzezinski e outros autores (2008), exprime algumas alterações que 

ocorreram até 2007, dentre as quais não se evidenciam avanços decorrentes de 
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orientações que induzam uma política nacional de formação docente dos 

professores da educação superior. 

Percebe-se, então, a necessidade de estabelecer amparo legal em âmbito 

nacional que valorize, estimule e apoie a formação docente para a educação 

superior, pois essa ausência simboliza ainda a falta de importância dessa 

formação para se atuar nesse nível de ensino. 

Em decorrência da falta de uma política norteadora – dentre outros fatores 

– da formação docente para a educação superior, de modo geral sua efetivação 

está centrada em disciplinas isoladas ou em cursos formais e estanques, cuja 

análise se exibe como por demais relevante. 

Com esse objetivo, ressalta-se que a maior parte das reflexões em curso, 

bem como as abordadas ao longo do restante do texto, referem-se a processos de 

formação docente inicial e continuada. Sabe-se, entretanto, que ambas têm 

muitas semelhanças, porém algumas especificidades, que merecem análises 

diferenciadas em alguns momentos. 

A formação docente inicial supõe os “primeiros” contatos - pelo menos 

formais - do professor, ou futuro professor, com as questões pertinentes à 

profissão que irá exercer na educação superior. 

Neste sentido, tornam-se importantes algumas reflexões sobre tais 

especificidades, apesar de se saber que, para o ingresso no magistério superior, 

ainda não é exigida formação docente na grande maioria das IES brasileiras. 

Como diria Imbernón, porém “Não temos de temer a utopia. Muitas coisas que 

hoje são realidade pareciam utópicas há apenas alguns anos”. (2001, p.65).  

Decorrente de estudos e pesquisas, constata-se que os conhecimentos 

iniciais sobre docência são adquiridos, regra geral, pela própria experiência 

como discente, acrescida, na melhor das hipóteses, da participação em 

programas de monitoria e disciplinas avulsas que ultimamente são chamadas de 

Didática do Ensino Superior ou Metodologia do Ensino Superior, ou ainda 
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Estágios de Docência – para os que recebem bolsas de estudo da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

Na maioria das vezes, assemelha-se à antiga concepção da Didática Geral, 

sem vínculo direto com as especificidades e necessidades da docência nas 

diferentes áreas do conhecimento, além de possuir reduzida carga horária – em 

geral 64h/a – ante a complexidade implícita no cotidiano docente. 

Essas iniciativas são criticadas, ainda, por não contribuir para uma boa 

(mesmo que inicial) “preparação” ao magistério superior, em especial pelo 

distanciamento entre as teorias estudadas e a realidade da profissão docente. 

As IES são alvo de questionamentos sobre a própria identidade 

profissional dos seus docentes, a qual deve ser apreendida, fundamentalmente, 

mediante a reflexão sobre os saberes que utiliza na prática, seus significados na 

história da sua formação e sua significação diante dos profissionais que forma.  

Um dos aspectos que poderia contribuir para superar essa situação decorre 

da seguinte reflexão: se a experiência como aluno é considerada o primeiro 

contato com a profissão docente, deve-se, então, partir exatamente deste ponto, 

das informações e concepções apreendidas pelos estudantes ao longo da 

trajetória na educação básica e graduação, buscando compreendê-la, interpretá-

la e situá-la no contexto que o professor atuará.  

Conforme ressaltam Zeichner & Gore (2001), certos princípios de ação 

educativa serão interiorizados durante esta etapa escolar, em que se assumem 

determinados esquemas ou imagens da docência. Pensando de maneira 

semelhante, Imbernón sugere que se as primeiras impressões sobre a profissão 

docente 

(...) adquirem tanta importância nas ideias prévias do futuro professor, 
dever-se-ia partir de tais ideias nos programas de formação, já que pode 
ocorrer que no momento da prática profissional sejam recuperadas certas 
práticas vividas como aluno, mais que algumas práticas mal-assimiladas na 
formação inicial. (2001, p.60). 
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Quando a formação docente inicial ou continuada é realizada no âmbito 

da pós-graduação lato sensu – na qual recebe semelhantes denominações, tais 

como Metodologia do Ensino Superior ou Didática do Ensino Superior – 

percebe-se que inadequação e incoerência são evidenciadas, ainda, a partir das 

propostas curriculares, em geral, tradicionalmente caracterizadas. 

A “lógica curricular tradicional”, conforme Cunha (2002), demonstra 

“grandes contradições e vícios”, como se pode analisar a seguir: 

A supervalorização do que é teórico sobre o que é prático. A prática é vista 
como uma aplicação da teoria e não como um cenário gerador de teorias. Os 
conceitos predominam sobre as experiências. (...) 
A redução do que é científico aos seus formatos mais formalizáveis. Vale 
mais fazer citações do que possuir uma bagagem de experiências 
profissionais. O esquematismo da lógica e do conhecimento racional impera 
sobre a complexidade dos processos reais, que são dificilmente redutíveis a 
categorias lógicas, modelos ou taxionomias. 
A perda das visões globais e integradoras dos campos científicos. A 
especialização prematura acaba esmaecendo o fundo disciplinário e 
interdisciplinário das questões abordadas. (P.31).  
 

Ressalta, então, que a prática, nessa lógica de currículo, não é referência 

para a teoria, ao contrário, a teoria é a referência para a prática, na qual não se 

faz a leitura desta prática como ponto de partida para a “construção da dúvida 

epistemológica”.  

Acredita, ainda, que referidas propostas curriculares necessitam de 

reestruturação profunda, que vai muito além de uma reorganização de 

disciplinas, tendo que reconsiderar, isto sim, questões de “ordem 

epistemológica”, referente à concepção de conhecimento, de “ordem 

pedagógica”, sobre a percepção do ato de aprender, de “ordem política”, 

pressupondo uma ideia de homem e de sociedade que envolve os fins da 

educação. 

Compartilhando essas preocupações, Moreira e Silva (1994) fazem 

analogia com a estrutura de poder da sociedade, afirmando que “o currículo e a 

educação estão profundamente envolvidos em uma política cultural, o que 

significa que são, ambos, tanto campos de produção ativa de cultura quanto 
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campos contestados” (P.26), simbolizando a luta pelas posições no âmbito da 

sociedade de classes. Neste sentido, Cunha (2002) recorre ao pensamento de 

Bourdieu, elaborando a seguinte afirmação: 

O autor francês afirma que o campo científico revela as mesmas disputas 
concorrenciais do campo econômico, portanto, não há atitude desinteressada 
quando se pensa na produção de conhecimento na sociedade capitalista. (...) 
O espaço universitário, como lugar onde se produz ciência, é um campo 
social como qualquer outro e, como tal, está sujeito ao estabelecimento de 
relações de força e monopólios, com lutas e estratégias para o alcance de 
interesses e lucros. (P.32). 
 

Outra observação relevante refere-se ao fato de que, após participar de 

referidas disciplinas ou cursos, o professor passa a efetivar sua prática docente 

sozinho, isolado pedagogicamente de seus pares, em meio a dúvidas e reflexões 

que o próprio cotidiano impõe e que não são plenamente previsíveis, pois 

interage com sujeitos e contextos diferenciados em função das realidades nas 

quais a educação está inserida. Por esse motivo, não é suficiente 

(...) oferecer só cursos esporádicos sobre planejamento, avaliação e outros 
assuntos referentes à ação docente. O processo para tornar o professor 
reflexivo sobre sua própria prática pedagógica demanda projetos que 
envolvam os docentes em encontros com espaço para que possam colocar 
suas dificuldades e coletivizar seus êxitos. (BEHRENS, 1998, p.66). 
 

No percurso da continuidade de formação docente para a educação 

superior, porém, percebe-se haver poucas ações que efetivem esse compromisso, 

por vezes restritas a palestras, seminários, participação em eventos científicos, 

estando excluídas, em geral, iniciativas que estabeleçam momentos reflexivos na 

e sobre a própria instituição a respeito de desafios que a profissão docente 

enfrenta na educação superior, dentre os quais a docência. 

Essa realidade é prejudicial ao amadurecimento e crescimento do 

professor ante o exercício de sua profissão e, consequentemente, da própria 

instituição frente aos questionamentos postos em relação à formação 

profissional que efetiva, por exemplo. 

Acredita-se que quanto mais essa formação estiver próxima da realidade e 

do cotidiano das ações dos professores, mais será apreendida e útil à melhoria da 
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qualidade da aprendizagem nos cursos no interior das IES e à superação das 

dificuldades profissionais vivenciadas, respondendo de modo mais coerente aos 

anseios dos alunos, futuros profissionais. 

No âmbito dessas reflexões sobre aspectos determinantes da formação 

docente para a educação superior brasileira, busca-se reiterar a importância de 

normatizações legitimamente estabelecidas, para que se efetive uma política 

nesse sentido. 

Não se pode negar a importância da legislação educacional para os 

direcionamentos de novos rumos da formação docente para a educação superior, 

embora se saiba que, quase sempre, ela aponta “ranços e avanços”. (DEMO, 

1997). 

Não se quer dizer, no entanto, que se deva ter posição passiva diante do 

que está posto. Muito pelo contrário, a atitude deve ser não desistir apenas 

porque a legislação é incompleta no que concerne aos anseios dos educadores, 

que buscam na educação um projeto de emancipação cidadã. Como bem aponta 

Saviani (1997), existe, isto sim, a necessidade de “resistência ativa, através de 

organizações coletivas”, ocupando “os espaços deixados pelas diversas lacunas 

ou omissões do texto da lei”. (Pp. 235-236). 

Dois exemplos importantes – dentre muitos outros – referem-se às 

discussões que têm sido postas em nível nacional pelo Fórum Brasileiro de Pró-

Reitores de Graduação – ForGRAD, bem como em âmbito regional pelo I 

Encontro Inter-Regional - Norte, Nordeste e Centro-Oeste - sobre Formação 

Docente para a Educação Superior – ENFORSUP. 

A Carta de Aracruz/2006, resultante dos Encontros Regionais de 2005-

2006 e do Encontro Nacional do ForGRAD, realizado em Aracruz-ES em 2006, 

destaca a formação docente para a educação superior como um dos pontos que 

precisam ser trabalhados, demonstrando preocupação com a temática e 

considerando que faltam decisão política e ações objetivas que contribuam para 

tal. 
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Demonstrando continuidade do envolvimento com a temática, a Carta de 

Porto Alegre/2007 esclarece que a formação de professores é tema recorrente 

nos debates e discussões do ForGRAD, como condição para o exercício da 

docência no âmbito da educação superior e da educação básica. No item 6, 

explicita o ponto de vista em relação à docência na educação superior, 

recomendando que “a par das exigências de desenvolvimento de programas de 

formação continuada, a formação pedagógica ganhe espaço nos programas de 

pós-graduação stricto sensu, considerando-se seu caráter e sua especificidade 

para o exercício profissional naquele nível de ensino”. 

O I ENFORSUP, recentemente realizado em Fortaleza (2008), tendo a 

Universidade como uma das instituições promotoras, agregou inúmeros 

pesquisadores e estudiosos dessa temática, evento que também ensejou 

importante documento, denominado Carta de Fortaleza. Dentre suas 

recomendações, destaca-se a sugestão para que seja alterado o Art. 5º da LDB 

9394/96, no sentido de regulamentar a formação docente para a educação 

superior, considerando a concepção restrita que apresenta na sua proposição 

atual. 

Em decorrência dessas (e de muitas outras) discussões mobilizadas por 

educadores na atualidade, são pensados diferentes referenciais e trajetórias para 

que se redimensione a formação docente para a educação superior. Neste 

sentido, destacam-se reflexões que ressaltam a importância de essa formação ser 

estabelecida no âmbito de políticas de desenvolvimento profissional docente, no 

plano das IES. 

 

2.5. Desenvolvimento profissional docente 
 

Pensar a formação docente para a educação superior no âmbito de uma 

política de desenvolvimento profissional docente é um desafio de inúmeros 

estudiosos, os quais organizam alguns referenciais e pressupostos que subsidiam 

professores e gestores das IES. 
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Para Veiga, as respostas ao desafio de redimensionar essa formação 

apresentam-se posteriores a algumas perguntas fundamentais a serem debatidas 

internamente pela comunidade acadêmica: 

- Qual é o projeto pedagógico de formação e desenvolvimento profissional 
de docentes universitários das instituições de educação superior? 
- O que as instituições de educação superior estão fazendo para concretizar 
programas para o desenvolvimento profissional de seus docentes a partir da 
análise das condições de trabalho e sua função social? 
- Até que ponto o contexto atual da profissionalização docente e seus 
condicionantes (intensificação do trabalho, proletarização, feminização, 
carreira plana, péssimas condições de trabalho e remuneração, riscos 
psicológicos, etc.) tem contribuído para o estresse e o mal-estar dos 
professores? 
- Até que ponto as políticas públicas para a educação superior estão 
propiciando o desenvolvimento profissional dos docentes universitários? 
- Até que ponto as políticas públicas de avaliação, ao definirem padrões de 
qualidade para a educação superior, estão interferindo na concepção de 
docência e causando prejuízos para as bases epistemológicas da profissão, 
fortalecendo o isolamento em detrimento do trabalho coletivo? (2005b, 
pp.95, 96). 
 

Essas reflexões devem, então, ser partilhadas e amadurecidas no interior 

das instituições – e, se necessário, fora delas também – para que seja possível 

compreender, conceber, efetivar e avaliar programas de formação docente para a 

educação superior. 

Ao refletir sobre esses programas, Veiga considera fundamental que: 

estejam inseridos em um projeto institucional a fim de evitar movimentos 

isolados e fragmentados; mantenham equilíbrio entre a dimensão científica e a 

dimensão pedagógico-didática, tendo em vista a concepção de docência como 

uma prática social específica; contemplem dois níveis de formação: um inicial e 

pré-serviço - que atinge alunos da pós-graduação (lato e stricto sensu) – sendo o 

outro nível a formação pedagógica voltada para os professores iniciantes e 

àqueles com mais tempo de serviço na instituição. Ressalta, entretanto, que 

As propostas de desenvolvimento profissional apresentadas em si não trarão 
mudanças significativas para a educação superior, caso a incorporação das 
mesmas não esteja atrelada a políticas de valorização dos professores e de 
melhoria das condições materiais de desenvolvimento do trabalho docente. 
(2008a, p.09). 
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Garcia considera importante que os sujeitos envolvidos nessa questão 

percebam a relevância do papel das IES nas trajetórias formativas pelas quais 

passam, que devem ser pensadas diante da “necessidade de se ir para além dos 

contextos pessoais ou didácticos”, ressaltando que “o desenvolvimento 

profissional inclui também a instituição em que se trabalha, neste caso a 

universidade”. (1999, p.257).  

O desenvolvimento profissional docente é definido por Cruz como “a 

evolução progressiva da função docente face aos modos e situações de maior 

profissionalismo que se caracterizam pela profundidade do juízo crítico e sua 

aplicação na análise global dos processos implicados nas situações de ensino 

para atuar de maneira inteligente”. (apud VEIGA, 2008a, p.02). Nesse sentido, 

Veiga esclarece que se propõe uma evolução constituída com base no 

“crescimento da integração de estruturas básicas do conhecimento prático, 

adquiridas com a experiência do exercício da profissão, do crescimento 

profissional e das atividades formativas”. 

Para os autores Benedito, Ferrer e Ferreres (1995), “o desenvolvimento 

profissional e pessoal significa crescimento, desenvolvimento, mudança, 

melhora, adequação, em relação ao próprio conhecimento, às atitudes no e sobre 

o trabalho, à instituição ou departamento”, na intenção de buscar “a sinergia 

entre as necessidades de desenvolvimento profissional do indivíduo e as 

necessidades de desenvolvimento organizacional, institucional e social do 

contexto”. (apud PACHANE, 2008, p.02). 

Na intenção de contribuir para esse debate, Isaía (2005) esclarece aos 

professores e respectivas instituições o fato de que conceber um programa de 

desenvolvimento profissional implica fundamentalmente considerar algumas 

características: constitui-se um processo organizado, sistemático e intencional, 

que deve partir da própria instituição, do grupo de professores e de políticas 

públicas da educação superior; deve romper com a cultura individualista da 

instituição; ter o compromisso institucional em construir espaços para as 
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diversas atividades formativas; fortalecer o exercício da solidariedade na 

docência. 

Importantes reflexões também estão expressas por Dias, subsidiando e 

orientando iniciativas, no âmbito das IES, que conduzam à implementação de 

uma política de desenvolvimento profissional docente, considerando que 

(...) tem como referência a formação - inicial e continuada - bem como o 
exercício profissional docente, mediados por teoria e prática, ensino e 
pesquisa, saberes e competências, privilegiando, sobremaneira, a natureza e 
a especificidade inerentes ao fazer pedagógico. (E-mail, 2009). 
 

Ao analisar a pertinência entre a formação e o desenvolvimento 

profissional de professores universitários, Zabalza (2004) propõe refletir sobre 

os seguintes aspectos: 

- Sentido e significado da formação: que tipo de formação? formação para 
quê? 
- Conteúdo da formação: formação sobre o quê? 
- Destinatários da formação: formação para quem? 
- Agentes da formação: quem deve ministrá-los? 
- Organização da formação: que modelos e metodologias? (P.146). 
 

Morosini, citando Marcelo (1999) e Zabalza (2004), esclarece que o 

desenvolvimento profissional docente é um processo contínuo, sistemático, 

organizado e autoreflexivo que envolve os percursos trilhados pelos professores, 

desde a formação inicial até o exercício continuado da docência. Complementa, 

acentuando que 

(...) compreende, para tanto, os esforços dos professores na dimensão 
pessoal e na interpessoal, bem como as condições oferecidas por suas 
instituições no intuito de criarem condições para que esse processo se 
efetive. Envolve a construção, por parte dos professores, de um repertório de 
conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o exercício da docência que 
é influenciado pela cultura acadêmica e pelos contextos sociocultural e 
institucional nos quais os docentes transitam. (2006, p.375). 
 

 O desenvolvimento profissional docente deve, então, ser comprometido 

fundamentalmente com os problemas pertinentes à docência, para que possa 

subsidiar os professores ao seu enfrentamento. Nesse sentido, deve-se estar 

atento para a necessidade de: contextualizar as demandas dos cursos das IES e 
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respectivas profissões; avaliar os professores, buscando conhecer suas 

fragilidades ante os desafios que o mundo contemporâneo remete à 

profissionalização na educação superior; promover variadas iniciativas de 

formação para os docentes, embora articuladas e direcionadas a objetivos 

definidos; estabelecer adequadas condições de trabalho; intensificar ações que 

resultem na valorização profissional; e compreender que a formação deve ser 

continuada. 

As diversas opiniões e reflexões demonstram o valor que a instituição 

passa a ter para as reflexões e iniciativas que subsidiam a formação docente para 

a educação superior, constituindo-se importante diferencial para a promoção do 

desenvolvimento profissional docente no âmbito das IES. 

Acredita-se, entretanto, que um dos fatores determinantes das dificuldades 

hoje vivenciadas se refere à desvalorização da formação docente para a 

educação superior no âmbito das políticas públicas – como já sinalizado – pois, 

conforme ressalta Isaía, referindo-se a esse nível de ensino, “nas políticas 

institucionais e nos órgãos reguladores e/ou de fomento, como o MEC, a Capes 

e o CNPq6, não se encontram dispositivos que valorizem o aprimoramento da 

docência”. (2005, p.66). 

Ao finalizar as reflexões procedidas ao longo deste capítulo, percebe-se 

que a docência na educação superior constitui uma profissão que demanda 

formação profissional específica para sua efetivação, a ser redimensionada, 

considerando os atuais desafios da sociedade da informação e do conhecimento. 

Com efeito, os princípios implícitos nas proposições de desenvolvimento 

profissional docente sinalizam um enfrentamento possível em virtude da 

necessidade de as IES participarem mais intensamente na viabilização de uma 

política institucionalizada que, dentre outros benefícios, promova a formação 

docente de seus professores. 

                                                           
6 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
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 Conhecer as trilhas de uma política institucional representa, então, a busca 

de identificação dos meios e percursos pelos quais a formação docente para a 

educação superior está no âmbito das prioridades de uma universidade ante às 

necessidades de desenvolvimento profissional de seus professores. 

 Para tanto, serão apresentadas, nos próximos três capítulos, as categorias 

Ingresso, Avaliação e Formação, definidas como referência para a pesquisa de 

campo sobre os docentes efetivos da UFC – campi de Fortaleza, o que subsidiará 

reflexões sugestivas à formação docente destes professores. 
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Capítulo 3 
A ESTRADA NA DIREÇÃO DO INGRESSO DOCENTE 
 

O ingresso na UFC, para candidatos que desejam compor o quadro de 

pessoal como professor efetivo, é realizado através de concurso público, de 

acordo com a Constituição Federal (1988), que em seu Capítulo VII aborda a 

Administração Pública, estabelecendo no Art. 37 – Item II que “a investidura em 

cargo ou emprego publico depende de aprovação prévia em concurso público, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração”. Referenciais da LDB 9394/96 também determinam 

alguns critérios e procedimentos estabelecidos. 

A seguir, são apresentadas análises realizadas em relação aos vários 

aspectos que envolvem o ingresso dos candidatos para o exercício efetivo das 

funções pertinentes ao magistério superior da Instituição, relembrando sua 

importância, haja vista que Ingresso é uma das categorias estabelecidas para esta 

pesquisa. 

 

3.1. Definição dos concursos 

A efetivação dos concursos não é definida apenas em decorrência da 

necessidade de professores, mesmo havendo a existência de vagas na instituição 

e considerando a enorme carência. Os departamentos reclamam porque a 

Universidade tem crescido, com vários cursos novos e consequente ampliação 

do número de alunos, mas sem a respectiva correspondência no aumento de 

docentes. Nesse caso, se evidencia que não há substituição de servidores 

docentes no mesmo patamar das perdas: a universidade cresce, as pessoas saem, 

mas nunca se consegue repor todos que saíram, porque de certa forma se está 

amarrado à política do Governo Federal (GCNA). 
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Explicando melhor, para a abertura do concurso, o primeiro passo é a 

autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, 

seguida da liberação do MEC, o que está no próprio Edital do concurso: 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, tendo em vista autorização 
concedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da 
Portaria Nº381/2006, publicada no DOU de 19/12/2005, e pelo Ministério 
da Educação, através da Portaria Nº384/2006, publicada no DOU de 
02/02/2006, torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
acham abertas, no período de 13 de abril a 12 de maio de 2006, as inscrições 
para Concurso Público de Professor Adjunto, para os Departamentos, 
Setores de Estudo e Vagas a seguir indicados (...). (Edital Nº42/2006). 
 

Embora uma Instituição Federal de Ensino Superior - IFES seja vinculada 

ao MEC, a autorização de concursos é competência delegada ao MPOG, o qual 

funciona como órgão de pessoal de todos os outros ministérios, (...) tudo que diz 

respeito à política de pessoal, redistribuição de vagas, liberação de concursos, 

primeiro passa lá. (GCNA).  

O primeiro encaminhamento para o concurso é a informação do MPOG, 

mediante portaria publicada no Diário Oficial da União – DOU, concedendo às 

IFES um quantitativo de vagas para o magistério superior, informando que têm 

seis meses para iniciar o concurso.  

O MEC realiza a distribuição das vagas, normalmente ouvindo 

antecipadamente a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais 

de Ensino Superior – ANDIFES, órgão de classe que possui significativa 

atuação e respeitabilidade. 

Em seguida, após 30 a 45 dias, divulga-se a portaria do MEC. Nesse 

momento, se percebe grande movimentação em articulações – de representação 

das IES e político-partidárias – no sentido de conseguir mais vagas para as 

instituições de cada estado do País, o que está expresso de maneira interessante 

na seguinte citação: 

Aí lá vai o Deputado Federal do Ceará (...). Se são 2.500 vagas no total, a 
gente recebe 80, 58, de acordo com a distribuição. Às vezes, a gente pode 
ter, por exemplo, 100 vagas de professores aqui decorrentes de 
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aposentadorias, exonerações, falecimentos, essas coisas, mas a gente só tem 
autorização de 58. Então, a gente só pode fazer o concurso das 58. 
(GCNA). 
 

Percebe-se que a distribuição de vagas para cada instituição, na verdade, 

não representa vagas reais, acréscimos reais. Mesmo considerando vagas 

destinadas aos cursos novos, na realidade estão inseridas em um total que a 

própria instituição ensejou com saídas de professores, pelos mais diversos 

motivos. Sabia-se que  

(...) mesmo essas de ampliação a gente não recebe como uma vaga nova, a 
gente usa as nossas vagas. Nunca ultrapassa o que a gente tem, nunca! Eles 
chamam de ampliação porque está lhe dando para você usar num curso 
novo, mas ele não está lhe dando uma vaga nova. (GCNA). 
 

Destaca-se mais um agravante dessa situação: 

Agora com as ampliações de cursos acontece o seguinte: ‘Anexo 3 - 10 
vagas para Sobral’. Então você tem que usar as 10 vagas para o concurso 
de Sobral, mesmo que você ache que lá só precise de nove e queira usar 
uma para Fortaleza, pois você não pode mudar. (GCNA). 
 

Como informado, as negociações são feitas entre as instâncias superiores 

da UFC e do MEC, demonstrando pouca ressonância parâmetros que 

representam a demanda da Instituição, como levantamentos e previsões 

elaborados por setores envolvidos nos concursos, ou seja, a conquista de vagas 

para concursos de professores parece estar mais relacionada à articulação de 

reitores e políticos do que mesmo a estatísticas internas que explicitem a real 

necessidade de docentes para a Universidade. 

Consequentemente à falta de reposição de vagas nos concursos para 

docente e paralelo ao contínuo crescimento da Instituição, existe aumento de 

professor substituto e de professor visitante. Muitas vezes estes ocupam o lugar 

que deveria ser do professor efetivo e não o é pela falta de autorização para 

concursos. 

A legislação que regulamenta os contratos temporários, previstos como 

emergenciais, considera que o professor substituto deve aparecer no cenário da 



 

 

90

universidade para substituir o docente que está com problemas de saúde e passa 

um tempo afastado, que se ausenta para realizar estudos de mestrado ou 

doutorado, que se aposenta, dentre outros; entretanto, hoje em dia eles estão 

complementando a força de trabalho, o que tem sido muito prejudicial para os 

alunos, porque entra muita gente sem experiência e sem maturidade para dirigir 

uma turma. (GCNA). 

 Nesse sentido, há contradição entre o que as IES consideram correto – 

admitir professores doutores para serem efetivos – e contratações de recém-

graduados para trabalhar como professores substitutos – o que acontece em 

demasia – os quais, em última instância e na prática do cotidiano, são 

igualmente docentes, com os mesmos direitos e deveres em relação ao papel que 

exercem na formação acadêmica dos alunos. 

 O risco de contratar professores sem a devida qualificação é uma 

realidade agravada ainda pela questão salarial, forte fator impeditivo de maior 

interesse de candidatos nas seleções para professor substituto, como relatado: 

Agora eu queria até aproveitar essa oportunidade para falar sobre uma 
séria questão que nós temos aqui: o Professor Substituto. Ganha por 20 
horas de trabalho R$380,00, e quando calcular os descontos é arriscado ele 
ganhar menos que o salário mínimo. Então nós tivemos agora um concurso 
que vários candidatos chegaram aqui e perguntaram: “Quanto é o salário? 
R$380,00? Vou embora!” Não quis participar.Eu tive um concurso que só 
teve um único candidato e assim mesmo porque nós telefonamos pra todos 
os possíveis candidatos, que tinham terminado o curso, pedindo pelo amor 
de Deus que ele viesse fazer o concurso aqui: “Rapaz você venha, vai ser 
uma forma de você botar no seu currículo que foi professor da 
Universidade Federal do Ceará, que é uma coisa importante”. Mas se a 
pessoa morar longe não paga nem a gasolina. (ChDpto). 
 

 Pelo baixo salário pago, ficam à procura de candidatos que muitas vezes 

se resumem a ex-alunos recém-graduados e que querem iniciar sua experiência 

docente no ensino superior, acreditando estar dando o primeiro passo para um 

futuro concurso de professor efetivo em alguma IES.  

Outro fator que dificulta a contratação de melhores professores substitutos 

é a demora para resolver questões burocráticas. Há casos em que o chefe de 
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departamento pede autorização para fazer seleção em caráter de urgência e 

muitas vezes o problema não é resolvido, causando prejuízo aos alunos. 

Conforme relatado: 

(...) faz mais de um mês que eu pedi professor substituto, porque 3 
professores substitutos chegaram aqui pra mim no começo do semestre: 
“Professor, eu não venho mais. Eu quero pedir minhas contas!” Eu disse: 
“Rapaz, você tem que ficar pelo menos 30 dias”. “Tudo bem, 30 dias eu 
fico, mas completados os 30 dias eu vou embora”. E eu pedi professor 
substituto para os 3, com a carta deles pedindo pra sair e até hoje não 
chegou. Tá aí, os alunos tudo sem aula. Então as coisas não andam na 
Universidade. É emperrado, emperrado! (ChDpto). 
 

 Como maneira de complementar as carências existentes, há também a 

contratação de professores visitantes, mediante a justificativa, entre outras, da 

troca de conhecimentos. Por exemplo, quando um professor da instituição 

realiza curso em outro estado ou país e desenvolve pesquisa de interesse da 

Universidade com seu orientador, procura dar continuidade ao estudo na sua 

instituição de origem. Então, pode convidar o orientador para alguma atividade 

como cursos esporádicos, seminários, palestras, algo que justifique a contratação 

como visitante, para atuar em área preferencialmente relacionada à pesquisa 

iniciada. 

Entretanto, a gente sabe que hoje em dia os professores visitantes, 
brasileiros principalmente, estão entrando na universidade para dar aula 
na pós-graduação. Isso está acontecendo. Na pós-graduação, por que? 
Porque o professor visitante tem que ter doutorado. (GCNA). 
 

 Neste sentido, a maioria dos doutores se recusa a dar aulas na graduação, 

o que é um pouco amenizado pelo fato de os recentes concursos já contratarem 

doutores em decorrência das próprias exigências dos editais.   

Definida a cota da UFC, começa outra negociação, agora interna”, 

porque “sempre há carência maior do que as vagas, então há uma negociação, 

para onde vão as vagas. (GCNA).  

O reitor convoca os diretores de centros e faculdades para discutir a 

distribuição, que normalmente se decide também por cotas para cada unidade 
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acadêmica. Posteriormente, os diretores definem o destino das vagas em ação 

conjunta com seus respectivos departamentos, por meio da análise de demandas 

e prioridades. 

Concluída a fase de definição de vagas para o concurso, desde o MPOG e 

MEC, passando internamente pela Reitoria, diretoria de centros e faculdades e 

pelos departamentos, inicia-se o momento da operacionalização burocrática e 

acadêmica propriamente dita, no âmbito da Instituição, em conformidade com a 

legislação interna. 

 

3.2. Orientação legal 

Os concursos para professores efetivos da Universidade têm como 

referencial a legislação aprovada em suas instâncias superiores, notadamente o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e o Conselho Universitário – 

CONSUNI. 

 A legislação da UFC que orienta os concursos públicos para efetivos do 

magistério superior – até a finalização da pesquisa – são as Resoluções 

Nº06/CEPE, de 17 de março de 2006, a qual “baixa instruções complementares 

sobre o concurso para provimento do cargo de Professor Adjunto da UFC”, a 

Nº07 para Professor Assistente e Nº08 para Professor Auxiliar, todas datadas 

igualmente e originadas no mesmo Conselho, decorrentes e em conformidade 

com orientações do Estatuto e do Regimento da Universidade. 

Para efeito desta pesquisa, será considerada como referencial de análise a 

Resolução Nº06/2006 (ou nova Resolução), visto que as determinações em 

relação ao ingresso docente são semelhantes em todas, apenas com variação de 

título exigido de acordo com a classe, o que está analisado no decorrer deste 

estudo. 

Acrescente-se a esse, o fato de ser a Resolução Nº06/2006 a 

verdadeiramente mais aplicada pela exigência da titulação mínima de doutor 
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para ingresso por concurso público para professor efetivo da UFC, o que pode, 

em caso extremo, ser alterado em função do não-aparecimento ou não-

aprovação de candidato com esse nível. 

Além das resoluções citadas, são elaborados editais específicos para cada 

concurso, pela Reitoria e Superintendência de Recursos Humanos - SRH, bem 

como portarias e normas complementares estabelecidas por parte de cada 

departamento a que as vagas se destinam.  

Referidos documentos encontram-se comentados ao longo deste texto, 

inseridos em análise contextualizada diante dos resultados obtidos das 

entrevistas realizadas, pois, concordando com Saviani, 

(...) para se compreender o real significado da legislação não basta ater-se à 
letra da lei: é preciso captar o seu espírito. Não é suficiente analisar o texto; 
é preciso examinar o contexto. Não basta ler nas linhas; é necessário ler nas 
entrelinhas. (In GARCIA, 1978, p.175). 

 
Embora a Resolução Nº06/2006 seja a direção dos concursos, considerou-

se oportuno, em alguns momentos, realizar análise comparada com a Resolução 

Nº55/CEPE (ou Resolução anterior), de 21 de dezembro de 1992 – que 

direcionou os concursos para professor adjunto até o ano de 2005 – com o 

objetivo de perceber avanços e permanências do atual modelo. 

Recentemente aprovada de modo representativo pelos componentes do 

CEPE, a Resolução Nº06/2006 e decorrentes editais de concursos, entretanto, 

despertam opiniões diferenciadas, e por vezes opostas, por parte da comunidade 

acadêmica nos diversos centros e faculdades da UFC. 

O edital do concurso, de responsabilidade da Reitoria/SRH, é elaborado 

em conformidade com o Estatuto e Regimento da Universidade e resoluções 

pertinentes aos concursos para docentes, informando: local, horário, datas e 

formas de realização das inscrições; departamento para o qual a vaga se destina; 

setor de estudo objeto do concurso, conforme especificação feita pelo 

departamento interessado; número de vagas a serem preenchidas; regime de 
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trabalho; remuneração; relação dos documentos e titulação exigidos para a 

inscrição; e natureza das provas. 

 Em seguida, os departamentos informam detalhamentos sobre o concurso, 

por meio de portarias e normas complementares: calendário/data, horário e local 

das provas, Comissão Julgadora, dentre outros. Elaboram, ainda, o programa do 

concurso, descrevendo temas a serem sorteados e desenvolvidos nas diferentes 

provas exigidas.  

Existe amplo compromisso com a divulgação do concurso, tanto pela 

SRH quanto pelos centros, faculdades e departamentos, os quais buscam os mais 

diferentes meios de comunicação para que o maior número de pessoas possa 

tomar conhecimento. Preocupam-se inicialmente em divulgar internamente, 

conforme orienta a legislação, em publicações escritas, bem como no site da 

Instituição e na Rádio Universitária. Em seguida, o resumo do edital é publicado 

também nos jornais de maior circulação do Estado. 

A inscrição é feita no departamento acadêmico, com base nos seguintes 

critérios: 

Art. 1º A inscrição no Concurso de Provas e Títulos para Professor Adjunto 
estará aberta a candidatos que sejam portadores de: 
I - título de Doutor em curso credenciado pelo MEC ou, se obtido no 
exterior, devidamente reconhecido nos termos da legislação federal; ou 
II - título de Livre-Docente obtido na UFC, ou, se fora dela, tiver sido 
conquistado mediante submissão a provas análogas às exigidas pelo 
Regimento Geral da Universidade Federal do Ceará; e 
III - histórico escolar do curso de graduação, ou de pós-graduação stricto 
sensu, que comprove haver correlação com o setor de estudos definido no 
Edital. (Resolução Nº06/2006/CEPE/UFC). 
 

O departamento realiza a inscrição, momento em que o candidato escolhe 

o setor de estudos ao qual pretende concorrer, apresentando memorial 

constituído do curriculum vitae, cópia dos diplomas de graduação e pós-

graduação stricto sensu e respectivos históricos escolares, e, quando exigido, 

título e resumo do seminário ou projeto de pesquisa a ser apresentado pelo 

candidato. 
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Outro aspecto considerado avanço refere-se ao fato de a nova Resolução 

enfatizar que “é obrigatório, ainda, anexar ao memorial descritivo à proposta de 

atuação acadêmica do candidato na Universidade Federal do Ceará” (Art.16º, 

§2º), o que possibilita à Comissão analisar também as intenções e possibilidades 

do candidato para desenvolver ações pertinentes à área para a qual está 

concorrendo.  

Acredita-se que esse é mais um importante instrumento avaliativo, 

possibilitando uma visão mais ampliada dos aspectos referentes ao curriculum 

vitae dos candidatos, suas competências e possibilidades em relação ao ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, concorda-se com um dos entrevistados, ao 

ressaltar que essas exigências precisam estar associadas a outras que 

possibilitem a escolha não apenas do melhor pesquisador, mas um bom 

pesquisador que possa ser igualmente um bom professor. (DirC/F). 

Essa preocupação está presente em diversas falas (46%)7 que expressam a 

percepção de que as competências exigidas para pesquisas são, em sua maioria, 

diferenciadas das competências exigidas para a docência. 

Contraditoriamente, porém, em outros relatos (64%) percebe-se 

exatamente o inverso, ou seja, a falta de compreensão de que a docência exige 

saberes específicos para que seja efetivada com resultados satisfatórios, 

principalmente para os alunos. 

No momento da inscrição, nota-se seriedade no cumprimento da 

transparência de informações, pois tanto o candidato já recebe o Programa do 

Concurso com a relação de pelo menos dez temas definidos pelo departamento, 

os quais são objetos das avaliações escrita, didática e outras que o departamento 

fizer a opção por exigir, quanto disponibiliza – por meio eletrônico, no próprio 

site da UFC – a Resolução e o Edital que disciplinam o concurso. Nesse sentido, 

o candidato não pode alegar desconhecimento da legislação do concurso. 

                                                           
7 Ressalta-se que as porcentagens apresentadas se referem à totalidade dos entrevistados ao longo do percurso da 
pesquisa. 
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Mesmo considerando os aspectos positivos da nova Resolução, entretanto, 

na inscrição não há exigência de formação docente, embora o concurso seja para 

exercer a profissão docente, como enfatiza o próprio edital ao citar “Magistério 

Superior”, quando se refere à profissão que o candidato assumirá tão logo seja 

aprovado. 

A quase totalidade (96%) dos entrevistados considera que a existência de 

uma universidade está diretamente vinculada à necessidade de prévia formação 

profissional que os sujeitos têm para o exercício das profissões estabelecidas no 

mundo do trabalho. 

Contraditoriamente, os professores das IES exercem a profissão sem 

adequada formação docente para o ensino superior (quando possuem!) o que é 

referendado pela própria Instituição e mesmo por órgãos que legislam a 

educação brasileira, ao não exigirem tal formação como critério para a inscrição 

no concurso para professores efetivos das IES. 

Pode-se dizer que na Universidade há consenso em relação à 

concordância sobre a importância da formação docente para os professores, 

entretanto, a comunidade universitária fica dividida quanto à exigência dessa 

formação desde o momento da inscrição para o concurso. Tal fato é percebido 

de forma polêmica entre os entrevistados, resultando em diferentes e divergentes 

opiniões. 

 Dentre os que concordam com a exigência prévia da formação docente 

dos candidatos (22%), dois exemplos revelam de modo especial esse 

pensamento: 

(...) seria interessante e importante se o candidato trouxesse, isso raramente 
ocorre, uma bagagem durante a sua formação, seja na graduação ou na 
pós-graduação, na área da docência. Não tem! E eu acho também que a 
Universidade não está dando. (DirC/F). 
 
(...) deveria ser um dos critérios, eu tenho isso muito nítido, pra mim é de 
uma clareza muito grande. Já que não há nenhuma exigência nesse sentido, 
aqui nós temos procurado ao invés de realizar aquela aula tradicional, 
fazer uma prova chamada teórico-prática, aonde a tarefa do professor, do 
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candidato no caso, é elaborar um plano de aula e apresentar. Isso nos dá a 
possibilidade de discutir essa coisa do ponto de vista, digamos do preparo 
pedagógico que ele tem. Eu acho que isso é uma coisa extremamente séria 
porque pelo menos na (detalhamento omitido) - e acho que na maioria das 
outras profissões - eu costumo dizer que a gente dorme (detalhamento 
omitido) e acorda professor e isso é uma coisa que precisa ser revertida. 
(DirC/F). 
 

 Alguns (16%) acreditam que poderia até ser exigida a formação docente 

previamente ao ingresso, mas desde que fosse consequência de uma política 

nacional, que implementasse essa mudança em todo o sistema de ensino 

superior, oferecendo o necessário apoio financeiro e suporte para contratação de 

pessoal para efetivá-la. 

 Nesse sentido, é importante enfatizar que muitas ou a maioria das 

mudanças e conquistas na história da educação superior brasileira foram 

induzidas por meio do trabalho realizado nas bases, ou seja, através de 

iniciativas pioneiras implementadas nas IES, para posteriormente serem 

referência das necessidades e opções que a própria prática educacional sinaliza 

para a elaboração de políticas nacionais. 

Em muitas falas (68%) observou-se a pouca compreensão de professores 

sobre o que seja formação docente. Por exemplo: ao perguntar se em 

determinado centro/faculdade era exigida formação docente para aprovação em 

concurso e ingresso na Instituição: 

Sem dúvida, porque o Governo Federal tem procurado determinar que só se 
entra na universidade com doutorado.Então nós não podemos nem sequer 
decidir de forma diferente. A única coisa que ocorre é no caso de não haver 
candidato com doutorado, então basta citar candidatos com mestrado. 
Nesse caso dificilmente deixa de haver, porque mestrado já tem muito. Mas 
normalmente os candidatos que entram são doutores e isso é fundamental. 
(...)Logicamente que para o departamento é bom, porque em sendo um 
candidato que já é doutor ele não vai precisar se afastar pra fazer 
doutorado. (ChDpto). 
 

Em seguida e após algumas explicações, referido entrevistado até 

considera a formação docente importante, embora não ache que venha a impedir 

a entrada do candidato. 
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Muitos (75%) dizem ser a exigência da Didática do Ensino Superior um 

bom começo para a formação docente dos professores universitários e que dessa 

maneira tudo vai acontecendo aos poucos.  

Até mesmo essa exigência é controversa, embora os editais dos concursos 

– no contexto das duas Resoluções em estudo – expressem que “o candidato 

selecionado cursará a disciplina Didática do Ensino Superior, em caráter 

obrigatório, no mesmo semestre de ingresso na Instituição” (Edital Nº43/2005), 

e que “o candidato nomeado cursará a disciplina Didática do Ensino Superior, 

em caráter obrigatório, no mesmo semestre de ingresso na Instituição”. (Edital 

Nº42/2006). 

No texto das Resoluções, no entanto, a exigência da formação docente 

está implícita, no momento em que determina o cumprimento ao que esteja 

prescrito nos respectivos editais, como se pode observar: 

Art. 1º - O concurso para provimento do cargo de Professor Adjunto, de que 
trata esta Resolução, reger-se-á pelo Estatuto e Regimento Geral da 
Universidade Federal do Ceará, pelo Edital respectivo, publicado em Diário 
Oficial e amplamente divulgado por outros meios, e pelas presentes 
instruções complementares. (Resolução Nº55/1992/CEPE/UFC). 
 
Art. 5º - A solicitação de inscrição do candidato implicará no conhecimento 
e aceitação das condições estabelecidas pela UFC, constantes do seu 
Regimento Geral, da presente Resolução e do Edital do Concurso. 
(Resolução Nº06/2006/CEPE/UFC). 

 
Nota-se que existem dois problemas na interpretação da legislação dos 

concursos para professores efetivos, em relação ao cumprimento da formação 

docente: a necessidade de estar mais explícita, na Resolução, essa exigência; o 

cumprimento do que está retratado tanto na Resolução quanto no edital. 

As diferentes interpretações da legislação ensejam divergência e o 

impasse sobre a obrigatoriedade dessa formação. Existem casos em que, mesmo 

que algum professor não faça referido curso, será cumprido o período probatório 

com todos os direitos previstos, justificando-se que na legislação da 



 

 

99

Universidade não há essa exigência, como se pode confirmar pelo seguinte 

relato: 

(...) pra você sair do estágio probatório não se exige que você tenha aquele 
Curso de Didática do professor que entra aqui. (...) Aqui na CPPD8 não 
podemos exigir porque não tem norma pra isso. É tanto que nós nem 
olhamos aqui se ele tem o Curso ou não. (GCNA). 
 

Consideram que deve haver orientação para que torne obrigatório o CI, 

confirmando a necessidade de uma resolução específica que determine ser essa 

formação imprescindível, tanto para melhor efetivação da docência quanto para 

ascensão funcional dos professores, iniciando pelo estágio probatório. 

Como se pode observar, desde os editais dos concursos que tinham como 

regulamentação a Resolução Nº55/1992, existe a exigência dessa formação, 

assim como há divergência na interpretação, motivo pelo qual se questionou aos 

entrevistados sobre o fato de não ter sido mais claramente expressa na nova 

Resolução. 

Em relação a esse problema, acredita-se que a Resolução Nº06/2006 

poderia ter sido uma oportunidade para se institucionalizar, de modo mais 

explícito, a exigência de formação docente dos professores da UFC, o que 

parece não ter ocorrido. Como dito por um dos entrevistados, referida Resolução 

poderia ter sido 

(...) um dos instrumentos na hora de regulamentar a porta de entrada. 
Entretanto, não vejo assim muita contribuição nesse sentido de olhar o 
docente ou de privilegiar essa questão da formação docente, não consigo 
identificar nenhuma coisa de muita expressão. (DirC/F). 
 

Pelo fato de não haver exigência de formação docente para o ensino 

superior no momento do ingresso – via concurso para professor efetivo – e para 

não desvalorizar de todo a sua importância, há os que defendem como até mais 

importante a experiência no magistério ou saber da experiência. 

Como já dito, a experiência por si só não garante que se realize uma 

avaliação pertinente e adequada, tanto quanto se acredita que poderia e deveria 

                                                           
8 Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD / UFC. 
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ser se acrescida de fundamentação e concepções relativas à docência no ensino 

superior, de preferência nas áreas específicas. 

Embora concordando com a noção de que o saber da experiência tem 

valor inquestionável, muitas vezes posturas docentes equivocadas se perpetuam 

nas IES durante todo o processo de formação dos educandos ao longo dos seus 

quatro, cinco, seis anos – citando a graduação – e que são determinantes para a 

atuação profissional no mundo do trabalho. 

Mesmo assim, embora seja defendido por muitos a ideia de que o saber da 

experiência é algo muito importante, nem mesmo esse saber parece ser 

valorizado no momento das avaliações do concurso, como se pode perceber: 

Aqui na Universidade já aconteceu uma coisa super estranha. Foi aberto 
um concurso para professor titular, um professor adjunto concorreu com 
não sei quantos anos de casa. Aí o professor queria concorrer, tinha essa 
vaga de titular, ele pediu que fosse aberto o concurso. Mas o concurso é 
público e se inscreveu um outro candidato, não sei se foi do (detalhamento 
omitido / reconhecida instituição de pesquisa) ou da (detalhamento omitido 
/ reconhecida instituição de pesquisa), era um técnico que nunca tinha 
entrado na sala de aula, mas passou, ele é que foi aprovado porque se saiu 
melhor na prova escrita. Ele nunca tinha sido professor (...). (GCNA). 
 

 Esse relato, semelhante a inúmeros no âmbito das IES, conduz a perguntar 

que valores e exemplos são vivenciados nos momentos de avaliação, contratação 

e promoção dos docentes do ensino superior do País.  

Percebe-se que permanece a concepção de aprovar nos concursos muito 

mais o pesquisador do que o professor como se a universidade fosse uma 

instituição unicamente de pesquisa e não de pesquisa, ensino e extensão, da 

mesma forma que a EMBRAPA contrataria um pesquisador (PR). O mesmo 

entrevistado acrescenta que não pode ser do mesmo jeito porque esse 

pesquisador está inserido em um contexto de educação superior e as atividades 

e exigências são outras. Então permanece essa mentalidade.  

No âmbito dessa discussão, há os que consideram que a universidade tem 

que investir no ensino, concordando que o professor universitário, 

dialeticamente, não é preparado adequadamente para exercer a profissão docente 
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no ensino superior e que dependendo da área, isso pode ser ainda mais gritante. 

(GCNA). 

Percebe-se, então, que a importância da formação docente para o ensino 

superior situa-se de maneiras diferenciadas nos diversos segmentos da 

Universidade: por alguns (14%) é aceita e até reivindicada; por muitos (78%), 

embora aceitem, é questionada com críticas profundas à sua concepção e mais 

ainda às formas pelas quais é efetivada; e por alguns poucos (8%) é citada de 

maneira indiferente ou ignorada. 

O consenso para que seja exigida no momento da inscrição decorreria, 

então, de muitas discussões realizadas com a participação representativa dos 

diversos segmentos da Instituição, que pudessem oferecer subsídios ou 

confirmar proposições já elaboradas que encaminham para o redimensionamento 

de propostas de formação docente. 

Ao finalizar o período estipulado para as inscrições, em obediência às 

exigências e critérios estabelecidos, estas são analisadas por uma Comissão 

Especial, definida pelo departamento, pois embora seja momento aparentemente 

burocrático, na verdade, é preciso um mínimo de conhecimento acadêmico na 

área de estudo do concurso.  

Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais as inscrições não são 

realizadas na SRH, a exemplo dos concursos para técnico-administrativos. 

Acredita-se (GCNA) que a burocracia seria muito maior, pois na SRH não existe 

profissionais de todas as áreas para realizar essa avaliação inicial de legalidade e 

pertinência entre os documentos exigidos pela UFC e os apresentados pelos 

candidatos. 

Considerando que cada departamento é encarregado de executar o 

concurso, o respectivo chefe reúne o seu colegiado e indica três ou dois nomes 

para serem membros da referida Comissão Especial para análise da 

documentação. 
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Para dar continuidade ao trabalho da Comissão Especial, é definida a 

Comissão Julgadora do Concurso, escolhida pelo respectivo Conselho de Centro 

ou Faculdade, em decorrência da lista de nomes sugeridos, por escrito, pelo 

departamento ao qual se destina a vaga do concurso.  

Nesse caso, o chefe do departamento, por intermédio do colegiado, indica 

ou sugere três nomes para compor a Comissão Julgadora do Concurso, a qual 

avaliará a prova de títulos pelo memorial, plano de trabalho, prova escrita, prova 

didática, com respectivo plano de aula, e demais formas de avaliação pelas quais 

o departamento fizer opção, com base na Resolução.  

Dois aspectos relevantes devem aqui ser ressaltados: a titulação dos 

componentes das bancas e a presença de um avaliador externo à instituição. 

No que concerne à titulação exigida, pode-se considerar um avanço da 

nova Resolução, pois os componentes da Comissão Julgadora precisam ter um 

nível imediatamente superior à vaga que o concurso oferece. Mesmo no caso de 

concurso para professor associado e professor titular, a exigência de titulação da 

Comissão Julgadora é de doutorado, como detalhado a seguir: 

Art. 7º A Comissão Julgadora do Concurso será constituída por 3 (três) 
membros efetivos, sendo pelo menos um deles, obrigatoriamente, não 
pertencente aos quadros da UFC, e mais 2 (dois) suplentes para eventual 
falta ou impedimento, sendo que cada um deles deverá possuir, pelo menos, 
uma das seguintes qualificações: 
I - ser Professor Titular ativo ou aposentado de Instituição Federal de 
Ensino Superior – IFES; ou 
II - ser Professor Adjunto ativo ou aposentado de IFES, portador do título de 
Doutor; ou 
III - não pertencendo à IFES, ser portador de título de Doutor obtido em 
curso credenciado ou reconhecido, ou de Livre-Docente, desde que obtido 
com observância das normas do regimento geral da Universidade Federal do 
Ceará; ou 
IV - ser especialista não docente da Universidade e ter o nome aprovado 
pelo voto de dois terços (2/3) do total de integrantes do Conselho de Centro 
ou Faculdade, considerando sua qualificação técnico profissional e 
contribuição relevante no setor de estudos objeto do Concurso. 
(ResoluçãoNº06/2006/CEPE/UFC). 
 

Anteriormente, com base na Resolução Nº55/1992, era exigido que os três 

componentes da banca fossem professores titulares, sendo dois da UFC e 
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obrigatoriamente um de outra instituição, fato que provocava enorme problema 

durante o período dos concursos, como relatado: 

Sou professor titular da Universidade e pela Resolução antiga eu quase que 
era obrigado a participar de todas as bancas de concurso do Centro, 
porque nós temos poucos professores titulares. E muitas vezes fui convidado 
a participar de outros Centros. (DirC/F). 
 

Outro aspecto importante – que demonstra atitude ética – refere-se à 

preocupação e seriedade no momento da composição das bancas, ao inserir um 

avaliador externo à instituição ou, na falta deste, professores de outros 

departamentos, sempre com o cuidado de evitar situações suspeitas que muitas 

vezes desencadeiam comentários e até processos judiciais, como é explicado: 

A gente procura ser o mais imparcial possível, porque normalmente 
aparecem candidatos que a gente conhece que às vezes já é funcionário ou 
coisa parecida, que a gente procura não correr o risco das pessoas 
acharem que o concurso daqui seria enrolada e tal. Então, nós nunca 
tivemos problema com concurso justamente por isso. E aí, o melhor 
candidato, independente do gosto da gente, passa! O que a banca disser é 
referendado. (ChDpto). 
 

Evidencia-se, entretanto, a permanência de um problema não percebido ou 

não valorizado ou talvez omitido: embora a Comissão Julgadora avalie as 

condições dos candidatos assumirem a profissão do magistério superior, não é 

exigida dessa mesma Comissão que seja composta incluindo também alguém 

que possua formação docente para o ensino superior, possivelmente capaz de 

complementar a avaliação do candidato nos aspectos referentes à docência.  

 Em decorrência da não-exigência, relata-se que muitos componentes de 

bancas têm dificuldades em analisar esses aspectos, avaliando os candidatos, 

entretanto, com base na sua experiência docente.  

Com amparo nas próprias falas dos entrevistados, acredita-se que a 

constituição das bancas examinadoras é um aspecto que necessita ser revisto, 

podendo ser considerada uma das compreensões que não avançaram com a nova 

Resolução.  
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O seguinte relato mostra o conflito vivenciado, pelo menos por docentes 

que já possuem melhor percepção sobre os aspectos que envolvem a docência:  

Não tem como avaliar esse outro lado que você não tem formação. Nós 
estamos escolhendo professores universitários que é diferente de você 
escolher pesquisadores. Então eu vou avaliar o candidato que tenha um 
melhor conhecimento, isso eu posso avaliar. Um candidato que tenha um 
melhor currículo, eu posso avaliar. Mas eu tenho dificuldade de avaliar o 
melhor candidato levando em consideração o que ele apresentou como 
ferramenta nessa área pedagógica. Eu não tenho competência pra isso e 
nem meus colegas da banca também têm. (DirC/F). 
 

Essa preocupação é ratificada, ainda, em algumas falas, quando explicam 

que, mesmo com os avanços da Resolução 06/2006, se deveria avançar em 

relação ao trabalho dos componentes das bancas pra que obtivessem maior 

contato pessoal, de conversas em que fossem capazes de conhecer aspectos 

referentes à ética e equilíbrio emocional do candidato, como se percebe na 

seguinte citação:  

Ainda sinto que faltaria algo assim de especialista na área, além dessa 
questão mais técnica, de ver também um outro aspecto que se refere a saber 
se essa pessoa teria ou não o perfil pra assumir uma sala de aula. Eu vejo 
que é uma responsabilidade grande porque a gente está formando pessoas e 
então o candidato pode ter a competência técnica, mas não ter a 
competência humana e outras que são necessárias. E infelizmente no 
formato de hoje, com os concursos que a gente realiza, não tem condições 
de ver essas outras competências. (DirC/F). 
 

Interessante é observar que relatos desse tipo são feitos por componentes 

do próprio CEPE que participaram da feitura da nova Resolução. 

 Mesmo se referindo a concursos para licenciaturas, alguns entrevistados 

disseram não ser exigido da Comissão Julgadora que possua formação docente 

especificamente para o ensino superior, e sim no máximo disciplinas 

pedagógicas que obrigatoriamente existem na formação de qualquer licenciado.  

 Sabe-se, entretanto, que esses licenciados têm a oportunidade de estudar 

sobre a docência na educação básica, o que por vezes coincide com objetivos e 

conteúdos semelhantes a estudos sobre docência no ensino superior, entretanto 

não contemplam o universo e as especificidades das IES.  
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 Embora selecionando professores para um curso de licenciatura, 

confessam: Nós tendemos a conferir importância, eu diria, muito mais ao 

conteúdo a ser ensinado do que às formas de ensinar, do que às questões 

pedagógicas, e complementa dizendo que: 

Procura-se fazer com que as bancas sejam formadas por pessoas com nível, 
com a classe de nível superior. Que sejam pessoas com conhecimento 
naquela área e quando eu digo com conhecimentos naquela área é com 
conhecimento mais uma vez na área de conteúdo e não na capacidade de 
ensinar propriamente. Então, pode ser que nas bancas não haja ninguém 
que seja perito ou técnico em forma de ensinar. Então é isso que é feito nas 
bancas. (ChDpto). 
 

De acordo com informações, em alguns departamentos, as bancas são 

compostas até por cinco componentes, sendo três de fora e dois da UFC, 

entretanto, todos da área de conteúdo específico. Quando a Universidade manda 

buscar professores de outras instituições, de outros estados, o motivo é serem 

doutores na área específica do concurso ou serem pesquisadores do CNPq. São 

selecionados e convidados pelo nível de aprofundamento na área especifica ou 

por questão de capacidade técnica, de atualização, mas não por aprofundamentos 

de estudos sobre a docência, embora não possuam esse tipo de profissional na 

própria instituição. 

É importante reafirmar que, ao defender a presença de alguém mais 

especializado na área da docência, não se está querendo priorizar a avaliação 

docente em detrimento da avaliação de conteúdo específico, e sim estabelecer 

uma composição de complementaridade ante os diferentes aspectos a serem 

avaliados no concurso e vivenciados na dinâmica das ações efetivadas pelos 

professores nas IES. 

Por esse motivo, a flexibilidade em aumentar o número de três para cinco 

componentes das bancas não é aproveitada como possibilidade de admitir a 

presença de um professor mais especializado nas questões da docência. 

De acordo com muitos sujeitos da pesquisa, uma restrição negativa 

estabelecida na nova Resolução refere-se ao fato de estar explícito que “deve o 
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docente integrante da Comissão Julgadora possuir elevada qualificação 

acadêmica no setor de estudos, ou afim, objeto do concurso” (Parágrafo Único – 

Art. 7º), o que na interpretação da maioria dificulta a possibilidade de convite a 

algum profissional – da UFC ou de outra IES – mais direcionado a avaliar as 

competências docentes dos candidatos. 

Percebe-se a necessidade de incluir professores das diversas áreas do 

conhecimento, com estudos e pesquisas sobre a docência no ensino superior em 

seus respectivos conteúdos, o que ainda é restrito no âmbito das IES na 

atualidade, mas já existe. 

Questiona-se, então, com que parâmetros são julgados os candidatos, que 

referenciais de ação docente no ensino superior são estabelecidos e exigidos 

para ingresso nas IES, se a própria Comissão Julgadora não possui, em geral, a 

necessária formação para efetivar essa avaliação. 

Apenas um entrevistado considerou irrelevante a presença de alguém 

especializado em docência para compor as bancas, pois acredita que se fossem 

estabelecidos critérios didáticos, um bom professor experiente seria capaz de 

avaliar se o candidato possui adequação em postura física, entonação da voz, 

gestos, atitudes, dicção. (ChDpto).  

Percebe-se, no entanto, que referida fala expressa pouca compreensão 

sobre fundamentos da docência na educação superior na atualidade, limitando-se 

a pressupostos de competência docente estabelecidos no período tecnicista, que 

refletem valores avaliativos disseminados na ditadura militar. 

Outra relação que pode ser estabelecida com esse mesmo período da 

história brasileira refere-se ao próprio nome ainda dado à Comissão: Julgadora. 

Parece ter resquícios igualmente de tempos em que as preocupações nos 

momentos avaliativos eram muito mais de condenar ou absolver. Acredita-se 

que melhor seria Comissão Avaliadora do Concurso – ou algo similar – 

assumindo princípios da avaliação diagnóstica, por exemplo. 
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Enquanto essa situação permanece, alguns poucos departamentos dizem 

orientar os componentes das bancas sobre a importância da avaliação dos 

aspectos referentes à docência. Confessam, entretanto, que não é a regra geral, 

pois predomina a orientação para que seja priorizada a aprovação de candidatos 

com maior nível de conhecimento teórico do conteúdo específico, capazes de 

elaborar bons projetos de pesquisa, considerando que a ação de ensinar vai 

sendo aprendida ao longo dos anos. 

Ressalta-se que nesse processo de aprendizagem da docência pode ocorrer 

muitas vezes a não-aprendizagem dos discentes, o que resulta em prejuízo à 

formação pela qual os alunos passam. 

Embora essas questões permaneçam ao longo do trabalho da Comissão 

Julgadora, pode-se assinalar que existem alguns avanços significativamente 

importantes nos critérios avaliativos, a exemplo do julgamento de títulos.  

 

3.3. Critérios avaliativos 

Nos procedimentos avaliativos exigidos pela nova Resolução, ressalta-se 

como positiva a maneira pela qual se examina o curriculum vitae do candidato, 

pois, em vez de serem apresentadas formação e experiência por meio de 

parâmetros como data, tipo e nível de atuação, é solicitado 

II - memorial em 5 (cinco) vias, constituído do curriculum vitae, com as 
comprovações idôneas respectivas, incluindo obrigatoriamente comentários 
do próprio candidato que permitam avaliar a significação dos títulos, 
trabalhos, contribuição acadêmica e as qualidades relevantes para o 
exercício de funções universitárias. (Art.2º, Resolução 
Nº06/2006/CEPE/UFC). 
 

Comprova-se que essa avaliação é enriquecida com a proposta de uma 

análise mais contextualizada, tanto no âmbito dos vários momentos e tipos de 

formação acadêmica e experiência profissional do candidato, quanto da relação 

com a área de conhecimento referida na vaga do concurso. 
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Art. 16º A prova de julgamento de títulos, de exclusiva competência da 
Comissão Julgadora, compreenderá a análise de memorial apresentado pelo 
candidato. 
§ 1º O memorial a que se refere este artigo consistirá de exposição escrita, 
analítica e crítica do percurso acadêmico/profissional do candidato, 
constando os respectivos trabalhos de sua autoria, devidamente 
comprovados, contemplando, dentre outros: 
I - produção científica, técnica, literária, filosófica ou artística; 
II - atividades de ensino; 
III - atividades de pesquisa; 
IV - atividades de extensão; 
V - atividades profissionais; 
VI - atividades de formação e orientação de discentes; 
VII - diplomas, comendas e distinções acadêmicas. 
§ 2º É obrigatório, ainda, anexar ao memorial descritivo a proposta de 
atuação acadêmica do candidato na Universidade Federal do Ceará. 
(Resolução Nº06/2006/CEPE/UFC). 
 

Pelas regras atuais, o primeiro critério para ingresso docente é que o 

candidato tenha titulação de doutorado – no caso de adjunto – o que é 

importante, porém limita o universo de postulantes, tanto que em algumas áreas 

não aparecem pretendentes e normalmente se reabre o concurso possivelmente 

para doutor de novo, dando mais tempo para o surgimento de candidatos que 

possam ter perdido o prazo de inscrição por falta de conhecimento do concurso, 

ou em outras vezes pode-se admitir um mestre.  

Acredita-se que seja importante que as IES admitam o maior número 

possível de doutores, não devendo ser, entretanto, critério preponderante em 

relação a outros que poderiam ter importância semelhante – não maior – como a 

complementação mediante formação docente específica, por exemplo, o que 

possibilita a contratação de um bom professor, como também pensam alguns: 

(...) o doutor deve vir pra universidade não com o objetivo principal de 
pesquisar - e isso é pouco discutido - mas em minha opinião o objetivo 
principal é o doutor ir pra sala de aula e poder disseminar o conhecimento 
dele para formação principalmente em nível de graduação. Lógico que a 
nossa cultura hoje possibilita que o doutor pesquise, dê aula na graduação 
e na pós-graduação, mas eu não acho interessante o foco só na pesquisa e 
só na pós-graduação. (DirC/F). 
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Outra questão relativa à titulação refere-se ao conflito entre aprovar um 

candidato com excelente referencial de pesquisador, porém com restrita 

demonstração de competência docente: 

De uma forma geral, o que na maioria dos concursos acontece é de 
procurar um candidato que trabalhe numa determinada pesquisa. É óbvio 
que existem algumas exceções, por exemplo nos últimos anos aqui no 
Centro de (detalhamento omitido), posso citar o concurso do Departamento 
de (idem) e do Departamento de (idem), que o concurso foi especificamente 
para trabalhar com ensino da (idem) e com ensino da (idem), mas na 
Instituição a prioridade é trabalhar numa determinada linha de pesquisa. 
(DirC/F). 
 

Na tentativa de justificar a afirmação, continua: 

Não é que o departamento queira deixar em segundo plano o ensino apesar 
do concurso ser para professor. A questão é porque uma universidade do 
nível da nossa, a gente não é do nível da USP em termo de pesquisa e tudo, 
mas a gente poderia ser colocado em segundo plano com algumas outras 
entidades do país como a Federal de Pernambuco, da Bahia, de Minas 
Gerais, e nesse nível de universidade é muito importante o fator pesquisa. 
(DirC/F). 

 
Outra justificativa refere-se à necessidade de sobrevivência financeira dos 

próprios departamentos, que precisam de bons pesquisadores para elaborar 

projetos que viabilizem recursos junto às agências e programas de fomento, 

garantindo, consequentemente, que sejam cada vez mais qualificados e 

atualizados para poderem contribuir a contento nos programas de pós-

graduação, o que por sua vez produzira mais pesquisadores e assim cria-se um 

círculo vicioso. (DirC/F). 

Percebem-se, então, alguns equívocos provocados historicamente, talvez 

pelas próprias agências e programas de fomento no Brasil, além de concepções 

por vezes ultrapassadas, mas ainda presentes em propostas curriculares das pós-

graduações. 

Um equívoco refere-se à visão de a pós-graduação existir apenas para 

formar pesquisadores, fato que parece ignorar, por exemplo, os programas de 

formação de professores. Parece ser difícil a compreensão de que a docência 
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também é um campo de pesquisa, de formação profissional e de produção 

científica. 

Outro equívoco refere-se à compreensão de que bons docentes não podem 

ser bons pesquisadores: talvez possam ser até melhores se possuírem formação 

específica acrescida da formação e experiência docente, alargando a 

compreensão e a possibilidade de temáticas a serem trabalhadas em seus 

projetos de pesquisa. 

Têm razão, porém, quando expressam que há maior quantidade de 

recursos destinados à pesquisa dita pura, financiada, por exemplo, pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, somente citando as correlacionadas 

mais especificamente à área de ciências, conforme alguns entrevistados. 

Denunciam, com razão, que há poucos –  ou bem menos – financiamentos 

por meio dos ministérios direcionados às questões do ensino e da formação 

docente para as diversas áreas de nível superior. 

Com certeza, esses fatores influenciam diretamente no percurso da 

obtenção de títulos dos candidatos, favorecendo a presença de mais diplomas e 

certificados de áreas específicas em detrimento de uma política que possa 

subsidiar a complementaridade da formação docente dos candidatos ao ensino 

superior. 

A pontuação, melhor exprimindo, a falta de pontuação para nortear o 

julgamento de títulos surgiu no decorrer da pesquisa de campo como um dos 

principais questionamentos, provocando opiniões, reações e práticas 

controversas. 

A questão refere-se ao fato de que a Resolução Nº55/1992, imediatamente 

anterior à atual, assim determinava: “Os Conselhos de Centros e Faculdades 

estabelecerão, dentro de 90 (noventa) dias, os pontos a serem atribuídos no 

julgamento de títulos, prevalecendo até a decisão destes Conselhos a 

INDICAÇÃO anexa à presente Resolução”. (Art. 6º, § 3º). 
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Atualmente, na Resolução Nº06/2006, não há mais essa orientação e não 

foi estabelecida outra proposta semelhante de valoração de pontos para análise 

da formação, experiência profissional e produção científica dos candidatos, nem 

a utilização da anterior Indicação No1 – pelo menos oficialmente, não.  

Percebe-se, então, por meio da maioria dos entrevistados, a divergência de 

opiniões, entre os que acreditam ter sido uma concepção bem mais interessante 

não haver pontuação preestabelecida, e os que consideram excesso de abertura o 

fato de não haver parâmetros comuns para que sejam definidos os valores a 

serem somados no julgamento de títulos. 

De um lado, os que defendem (56%) a nova proposição da Resolução 

vigente consideram que mudou para melhor, porque, antes, as titulações e 

publicações eram pontuadas indiscriminadamente, muitas vezes sem relação 

nenhuma com a área de conhecimento do concurso. Agora, há liberdade para 

que a banca “pontue” os itens de acordo com a contribuição para as atividades 

que o candidato irá assumir, caso aprovado. 

Questionando essa afirmativa, contudo, não seria a falta de definição de 

pontuação que ensejaria essa suposta liberdade de julgar os títulos, e sim muito 

mais a flexibilidade (já existente) de exigir não apenas o curriculum vitae, com a 

relação e os comprovantes de sua vida estudantil e profissional, e sim memorial 

contextualizado em relação à área e às funções que irá exercer, porém 

igualmente com todos os comprovantes. 

Outros que também defendem esse novo modelo, justificam o problema 

evidenciado em relação aos títulos, esclarecendo que, pela regra antiga uma 

banca precisava ter muito peito pra reprovar um professor aposentado, porque 

ele chegava com um dez na prova de título e não tinha como não tirar dez. 

(DirC/F). 

Há, ainda, os que concordam com a extinção da pontuação porque 

acreditam que privilegiava maior pontuação para os aspectos referentes à 

pesquisa, motivo pelo qual dizem: Não defendo mais pontuação na prova de 
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título, porque não quero mais pra minha universidade o melhor cientista, eu 

quero o melhor professor (DirC/F). Neste sentido, a maioria tem observado que, 

em geral, a elevação de títulos não representa a melhoria na qualidade da 

formação realizada pela Instituição. 

Acreditam que a exclusão da Indicação Nº01 facilita e torna o trabalho das 

comissões bem mais objetivo, as quais já encontram selecionado – pelo próprio 

candidato – o que realmente merece pontuação. Tal fato conduz, ainda, o 

candidato a ter a percepção real da possibilidade de pontuação que é capaz de 

ter, considerando a relação do seu curriculum vitae com a área do concurso 

especificamente, o que já evita ou diminui as apelações na Justiça. 

Esses problemas poderiam até ser amenizados caso o modelo das atas 

também tivesse mudado e que não fossem mais predominantemente numéricas e 

quantitativas, podendo expressar o diferencial que aprovou determinado 

candidato em detrimento de outro. Essa mudança, no entanto, não foi observada, 

como dito por meio de detalhes apresentados na sequência desse texto, ao 

abordar as mudanças ocorridas – ou não – nas atas. 

A falta de referência de pontuação para o julgamento de títulos provoca 

preocupação com as próprias questões éticas a serem estabelecidas em qualquer 

concurso público, como relatado a seguir:  

Considerando que não há uma comissão (geral da UFC) responsável pelos 
concursos, deveria ter pelo menos um norte, pois como cada departamento 
faz o seu concurso acaba sendo uma coisa ruim, porque de repente uma 
faculdade tem um critério, ela determina uma pontuação que não vai ser a 
mesma de outros, então nós vamos ter professores contratados com pesos 
avaliativos diferenciados e em termos de concurso público isso é ruim. 
Então, deveria ter um norte: a pesquisa vale até ‘tantos’ por cento, o 
currículo tem peso 3 etc., ainda que dê espaço para as especificidades, mas 
ela devia estar mais direcionada. (PR). 
 

Outro aspecto percebido como negativo da nova Resolução refere-se à 

abertura para desvalorização da experiência docente como critério durante a 

realização do concurso. Comenta-se que, com base na Resolução anterior e na 
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Indicação Nº01, se dava muito ponto para quem tinha experiência em ensino, o 

que no último concurso já foi tirado, com base na nova Resolução. (ChDpto).  

Por esse motivo, não há mais garantias de que haja valorização também de 

quem possua formação docente, porque se a Universidade demonstra não ter 

referenciais de pontuação para avaliar os candidatos, fica tudo a critério da 

heterogeneidade de valores e pensamentos acadêmicos das comissões, que nas 

IES são por vezes divergentes e contrários. Conforme questionado, 

(...) a pessoa pode até nunca ter ensinado, não ganha mais ponto quem 
ensinou; isso nos critérios de avaliação do currículo, porque até o semestre 
passado, de acordo com aquelas normas, quem era professor ganhava mais 
pontos, mas no último concurso já não teve isso. (ChDpto). 
 

Atrelada à não-valorização da experiência docente, percebe-se, por 

exemplo, o receio sobre o excesso de liberdade e poder atribuído às bancas, pela 

nova Resolução, o que está no consciente de muitos professores: 

Naquela Resolução tinha uns pontinhos para quem ensinava e nesse último 
concurso não tinha e também a gente não sabe se a banca vai ou não 
valorizar isso, porque a banca agora é independente, é quem cria os 
critérios, eles se combinam entre eles. Não tem mais critério pra currículo 
no Edital. A pontuação que vale mais ou que vale menos, a banca decide. 
(ChDpto). 
 

Muitos acreditam que o receio aos critérios e valores atribuídos ao 

curriculum vitae do candidato é minimizado, considerando que qualquer cidadão 

tem acesso a essas informações, por estarem na Internet – na Plataforma Lattes, 

do CNPq – o que possibilita estabelecer comparação entre os candidatos. Sabe-

se, no entanto, que nem na Resolução nem no edital do concurso existe a 

exigência do curriculum vitae do candidato estar na referida base de dados. 

Algumas comissões julgadoras chegam até a elaborar informalmente uma 

tabelinha de pontuação para analisar o curriculum vitae, a ser utilizada pelos 

componentes daquela banca, como maneira de facilitar a análise e evitar 

distorções que, por falta de parâmetros, dificultam e complicam os resultados e 

consensos do concurso, como é explicado: 
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O que eu sinto falta é de um instrumento para o professor dar a nota tanto 
da prova escrita, como da prova didática, como da prova de títulos. Na 
prova de títulos nós temos um instrumento aqui que, embora nesses 
concursos que houve agora em2006 a Universidade tenha feito uma nova 
Resolução para não usar mais a Indicação Nº1 do CEPE, ela é fundamental 
porque quantifica, porque evita qualquer proteção de candidato. Inclusive a 
gente já tem processo na justiça e o juiz determinando que se faça a 
quantificação dos títulos pela Indicação Nº1 do CEPE. Aquilo é uma coisa 
excelente! Não sei porque meteram na cabeça que aquilo ali não servia 
para todos os departamentos. Você usa pra onde serve! Por exemplo, aqui 
nós não temos enfermeiro nem tem medicina, então os pontos referentes à 
medicina e enfermeiro a gente corta, não usa. Aí, resultado: não temos mais 
um instrumento e os professores dão a nota que quiserem (...). Aqui há uma 
subjetividade muito grande. Professor dá a nota que quer e ninguém vai 
querer protestar. (ChDpto).   

 
Compreende-se a expectativa dos professores por se considerar que 

mesmo que titulações, produções etc. estejam dissolvidas em um memorial a ser 

analisado qualitativamente, isso não é fator impeditivo para uma referência 

também quantitativa, o que não impede haver inter-relação da qualidade com a 

quantidade no âmbito da avaliação. 

Inclusive, a própria denominação que persiste na atual Resolução refere-

se a Julgamento de Títulos, o que tem torna explícita para muitos a prioridade na 

ênfase dada às titulações, favorecendo, de forma implícita, o estabelecimento da 

pontuação, o que não seria fator impediente à boa análise do memorial. Muito 

pelo contrário, poderiam até ser evitados comentários desse tipo: 

(...) como não tem pontuação, então tudo pode, porque não tem prestação 
de contas também. O acordo que eles fizerem lá dentro é válido para todos 
os membros da banca, pelo menos no que diz respeito ao memorial. 
(ChDpto). 
 

Acredita-se que muitos desses relatos de práticas questionadas na 

atualidade poderiam ter sido evitados se no passado tivessem sido bem 

observadas, compreendidas e aplicadas as orientações da própria Resolução 

Nº55/1992: 

Art. 4º (...) 
Parágrafo único – Os graus, títulos, diplomas e certificados referidos neste 
artigo serão aceitos desde que obtidos em áreas de conhecimento 
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correspondentes ou afins àquelas em que seja ou venha a ser exercida a 
atividade de magistério superior.  
 

A Indicação Nº01/CEPE, desde 21 de dezembro de 1992, faz 

esclarecimentos sobre “Critérios e Pontuação para o Julgamento de Títulos”, 

logo no início de seu texto e mesmo antes de indicar o valor de pontos para cada 

item avaliado:  

Somente serão aceitos os graus, títulos, diplomas e certificados nacionais 
obtidos em cursos credenciados de pós-graduação e reconhecidos de 
graduação e os estrangeiros reconhecidos como válidos ou devidamente 
revalidados, desde que sejam da área de conhecimento correspondente ou 
afim àquela em que se exerça ou venha a ser exercida a atividade de 
magistério superior. 
 

Pelas considerações postas, percebe-se que predomina um desejo claro de 

que haja um pouco mais de referência quanto à avaliação do curriculum vitae 

dos candidatos, visto que referidas exigências foram excluídas da atual 

Resolução Nº06/2006, ficando subjetivas a análise e valoração dos aspectos 

referentes ao curriculum vitae do candidato e a especificidade da área de 

conhecimento relativa à vaga do concurso e na qual o professor atuará, caso 

aprovado. 

 Em relação à prova didática, a nova Resolução determina que “destina-se 

a aferir a capacidade do candidato de desempenho da atividade docente” 

(Art.15º), momento em que são realizados alguns procedimentos que se referem 

a sorteios – 24 horas antes da aula – para definir temas a serem abordados, 

dentre os dez pontos previamente definidos no Programa do Concurso. 

Um dos ganhos observados na nova Resolução refere-se à exigência de 

que o candidato elabore um plano de aula (Art.15º), a ser entregue aos 

componentes da Comissão antes do início da apresentação, ocasião em que serão 

considerados, preferencialmente, os seguintes critérios: 

a) coerência entre os objetivos previstos no plano de aula e os conteúdos 
desenvolvidos; 
b) domínio do conteúdo; 
c) desempenho didático e utilização adequada do tempo; 
d) comunicação, clareza, pertinência e objetividade; 
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e) estruturação do plano de aula.  
(Parágrafo único, ResoluçãoNº06/2006/CEPE/UFC). 
 

Na Resolução anterior, não havia a exigência do plano de aula, nem 

mesmo alguma referência a que, em caráter opcional, o candidato poderia ou 

deveria apresentá-lo. Apenas alguns departamentos, que têm melhor 

compreensão sobre referenciais da docência, efetivavam essa exigência, como 

dito em alguns relatos, a exemplo do seguinte: 

Apesar de o professor estar sendo contratado muito mais como 
pesquisador, mas ela direciona para alguns referenciais pedagógicos, por 
exemplo, a exigência de um plano de aula que agora está na Resolução e 
antes alguns departamentos pediam e outros não. (...) No memorial, tem 
que fazer uma análise da trajetória dele também como professor. Então, de 
uma forma muito leve insere alguns instrumentos que dão uma ideia de 
conhecimento acerca de ser professor. (PR). 
  

A avaliação se cumpre, no entanto, predominantemente em relação ao fato 

de ser entregue ou não o plano de aula, relegando um pouco as questões de 

mérito e pertinência, até porque na maioria das vezes não há componente na 

banca que seja especialista na área docente – como muitos falaram – e os demais 

não se sentem à vontade para fazer julgamentos mais aprofundados. Embora os 

componentes das comissões sejam docentes, com algumas exceções – a regra 

geral é cumprir a formalidade de exigência do plano de aula, mediante a nova 

Resolução.  

Ressalta-se, ainda, que, mesmo com essa inclusão, os valores atribuídos à 

pesquisa continuam tendo predominância em detrimento de referenciais 

docentes. Em conformidade com alguns entrevistados, o plano de aula não tem 

sido analisado com o mesmo critério como examinados os projetos de pesquisa, 

sua pertinência com a disciplina a ser ministrada, com os grupos de pesquisa 

existentes na Instituição ou que o centro/faculdade necessita de que sejam 

criados.  

Na nova Resolução também não está explícito o fato de que o plano de 

aula tem de ser avaliado mediante atribuição de nota, sendo solicitado apenas a 

entrega aos componentes da banca.  
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Persiste um antigo questionamento pelo fato da prova didática ser um 

momento caracterizado pela individualidade, não apenas por ser ministrada por 

um só candidato, mas porque é caracterizada por um monólogo que deixa 

margens a dúvidas sobre a capacidade ou não do candidato mobilizar uma turma 

para a aprendizagem. 

 A continuidade desses parâmetros ocasiona a permanência de 

insatisfações, assim expressas: 

Tem a prova didática. É uma aula. Ele dá uma aula. Sorteia um desses 10 
pontos 24 horas antes e então o candidato vai dar uma aula a respeito 
desse ponto que foi sorteado. Nessa aula simplesmente os professores 
assistem a aula, não tem pergunta, não tem nada. Então eles dão a nota 
sobre essa aula. O critério avalia a desenvoltura do candidato, o tipo de 
aula que ele deu. Na verdade, aqui o pessoal avalia mais assim o domínio 
do conteúdo, porque nunca tem um especialista na área de educação 
mesmo pra avaliar não. Então também dá uma nota de 0 a 10. (ChDpto). 
 

Acredita-se que ocorre certa contradição nas próprias fundamentações 

teóricas e práticas que substanciam concepções de docência e de aprendizagem, 

do que sejam aulas motivadoras e enriquecedoras aos discentes.  

Referidas concepções, para todo e qualquer nível de escolaridade, revistas 

e atualizadas no atual contexto de redimensionamento do mundo do trabalho e 

de novas compreensões sobre a aprendizagem humana, questionam a aula que se 

efetiva por meio de monólogo, se a intenção é avaliar a capacidade de o 

candidato promover aprendizagem. 

Crê-se muito mais que uma aula deva ser dialogada, reflexiva, 

comunicativa, significativa e motivadora, ou seja, que haja interação intensa de 

professor com alunos, o que não é possível perceber nesse modelo de prova 

didática hoje predominante nos concursos. 

Resta, então, ao candidato a opção de apresentar uma “aula-seminário”, o 

que também é criticado pelas bancas ao dizerem que o candidato utilizou em 

demasia recursos audiovisuais – hoje preponderantemente o data-show – para 

apresentar o que deveria ser uma aula. Percebe-se que há um impasse muito 

mais em relação ao que é solicitado ao candidato que possa ser avaliado e 
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considerado como boa aula.  

Acredita-se na possibilidade de haver distorção na interpretação da 

Resolução atual, pois, embora também não estimule um momento dinâmico e 

participativo, não o proíbe, fato que permite e possibilita poucos departamentos 

a solicitarem prova didática com práticas docentes diversificadas. Como se 

observa na citação a seguir, em alguns casos existe outra interpretação: 

Dependendo da finalidade da disciplina, a prova pode ser só didática ou 
pode ser uma prática associada com uma didática. Seria uma prova 
teórico-prática, né? E aí haveria uma prática na (setor da área de saúde). 
Quando eu fiz o concurso, dentro da minha avaliação pediu isso. (ChDpto). 
 

 Muitos (86%) professores dizem nunca ter visto um candidato ser 

reprovado por causa da aula, embora tenha que ter a nota mínima que é sete. 

Dentre os principais aspectos avaliados, destacam-se o cumprimento aos 

objetivos estabelecidos no plano de aula, a dicção e a maneira do professor 

escrever na lousa.  

Às vezes as notas da prova didática são justificadas, mas isso não tem sido 

o usual, decisão que fica também a critério de cada Comissão, pois não está 

exigido na nova Resolução. 

Aparecem, excepcionalmente, alguns relatos (14%) de reprovação na aula 

por motivos extremos: 

Eu me lembrei de um caso em que a pessoa foi reprovada porque veio fazer 
concurso para professor e quando foi dar aula, xerocou as páginas do livro 
e colou na transparência. Aí pegou muito mal e a banca reprovou. 
(ChDpto). 
 
Na semana passada eu participei de um concurso para professor substituto 
- mas substituto na verdade é bem mais simples - e o candidato que ganhou 
deu uma aula razoável, mas cometeu alguns pecados e o que perdeu era 
bom, mas deu uma aula de 16 minutos, eram 50 minutos e usou 16. 
(DirC/F).  
 
Ele vai ter que dar uma aula, vai ter que demonstrar pelo menos alguma 
coisa de conhecimento de didática, porque se você pega um candidato que 
não tem didática, não tem forma de explicar, não se explica, né? Embora 
ele seja muito bom lá na prova escrita mais na didática ele não consegue 
explicar a matéria que foi alvo de um sorteio pra ele dar uma aula, então 
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esse provavelmente não vai passar. A gente seleciona já com esse sentido de 
ter uma pessoa que siga melhor para o magistério. (ChDpto). 
 
Teve um concurso, há uns 3 anos atrás, e tinha uma candidata muito bem 
preparada, mas na hora da prova didática, ela sentou, ficou sentada a aula 
toda, só fez ler as transparências que ela apresentou, não conseguiu falar 
de forma satisfatória e acabou bem antes do tempo. Ela foi reprovada! 
(ChDpto). 
 

Considerando que esses exemplos se referem a exceções e por todos os 

motivos já relatados, questiona-se o fato de não haver prova escrita que 

possibilite ao candidato informar sua compreensão sobre concepções de 

docência no ensino superior, detalhando-as em relação à sua área específica.  

Esse conhecimento é muito importante, visto que o candidato, ao ser 

aprovado, assume imediatamente as funções docentes sem que haja tempo hábil 

para orientações e aprofundamentos prévios em relação à docência no ensino 

superior.  

Sabe-se que no atual contexto do ensino superior público no Brasil a 

carência de professores é bastante considerada – mesmo estando amenizada nos 

últimos dois anos – e, quando há concursos para docentes, a primeira urgência 

refere-se à sua entrada na sala de aula, literalmente.  

Então, por mais que algumas instituições tenham a intenção de promover 

algum tipo de formação para a docência, esta dificilmente é anterior ao ingresso 

dos novos professores nas atividades docentes e sim, na melhor das hipóteses, ao 

longo do primeiro semestre. 

Durante os primeiros meses, muitos prejuízos já podem ter sido causados 

aos alunos, caso alguns professores não estejam devidamente preparados para 

assumir a direção do processo de ensino e, fundamentalmente, de aprendizagem. 

Conforme relatado em várias entrevistas, essa é a realidade bastante presente no 

atual contexto. 

A ideia da Prova Prática ou Prático-Oral no processo seletivo é percebida 

como muito interessante, pela possibilidade de melhor conhecer as competências 

do candidato, como está no próprio texto da nova Resolução:  



 

 

120

Art. 17. A prova prática ou prático-oral referida no inciso IV do art. 12, 
quando houver, versará sobre ponto constante no programa do Concurso, 
visando evidenciar a capacidade operacional do candidato em tarefas que 
envolvam elaboração, execução ou críticas sobre conhecimentos práticos 
compatíveis com a categoria e o setor para o qual se realiza o Concurso. 
§ 1º A prova prática ou prático-oral poderá ser realizada sob a forma de 
execução de uma atividade que comporte esse tipo de avaliação, ou 
exposição oral, ou, redação de relatório circunstanciado. 
§ 2º A sistemática da prova prática ou prático-oral, inclusive sua duração, 
deverá ser definida pelo Departamento respectivo e informada, por escrito, 
ao candidato no ato da inscrição. (ResoluçãoNº06/2006/CEPE/UFC). 
 

Em decorrência das falas de muitos entrevistados, a inclusão dessas 

modalidades avaliativas pode contribuir consideravelmente para melhor 

selecionar os docentes, evitando, ou, pelo menos, diminuindo progressivamente 

atitudes inadequadas e/ou omissões indesejadas, mas vivenciadas no cotidiano 

da docência. O relato a seguir pode confirmar tal asserção, quando é questionada 

a prova didática como única oportunidade de avaliar aspectos referentes à 

docência: 

É impossível uma comissão de três pessoas analisar muitos aspectos (...) 
por exemplo, é evidente que tem coisas que dá pra perceber, a boa dicção, a 
postura do professor, mas muitas vezes apesar de ser uma prova didática, a 
Comissão faz mais questão de assegurar o conteúdo técnico, vai analisar 
mais se o candidato empregou os termos corretos, se tem segurança do que 
está falando, mas a questão de didática em si mesma, didática pedagógica é 
pouco avaliada. (...) percebo que na maioria das universidades brasileiras é 
assim. (DirC/F). 
 

Nota-se ser importante redefinir alguns momentos em que seja possível 

estabelecer diálogos com os candidatos, conhecer, mesmo que nem tão 

profundamente, sua personalidade, caráter, coerência entre o que escreve (prova 

escrita) e faz (prova didática e outras possíveis), e pelo que expressa no que é 

dito e muito mais no que é omitido da sua fala espontânea, quando o fato de 

abordar questões inesperadas e imediatas pode explicitar o verdadeiro eu pessoal 

e profissional de cada ser, de cada candidato. 

Considerando a pertinência dessa modalidade avaliativa, tanto da prova 

prática ou prática-oral quanto do projeto de pesquisa – atualmente opcional, a 

critério dos departamentos – percebe-se que estes são compreendidos por muitos 
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como tão importantes que deveriam ser exigidos como obrigatórios, tanto 

quanto a prova de títulos, a didática e a escrita.  

Em muito contribuiriam para amenizar dificuldades referentes a 

professores recém-concursados que apresentam inúmeros problemas relatados 

pelos gestores, não apenas dificuldades no ensino, como também inadequada 

relação pessoal, principalmente com discentes e seus pares, dentre outros. 

 

3.4. Procedimentos finais 

As orientações para os procedimentos finais ressaltam que cada setor de 

estudos presente no edital – o qual agrega mais de uma disciplina – representa 

um concurso, e de cada concurso é exigida uma ata.  

Na maioria dos departamentos envolvidos nesta pesquisa, percebem-se 

seriedade e organização das atas e documentos que registram os acontecimentos 

e seus resultados, sendo elaboradas as seguintes atas para cada concurso: 

Instalação da Comissão Julgadora; Julgamento de Títulos; Sorteio dos Pontos e 

Realização da Prova Escrita; Sorteio do Ponto da Prova Didática; Sorteio da 

Ordem de Apresentação da Prova Didática e Realização desta; Encerramento 

dos Trabalhos. A estas atas são acrescidos os documentos: Anexo/Resultado 

Final; e Quadro de Notas. 

Conforme percebido das leituras e relatos oriundos dos departamentos, 

mesmo com base na nova Resolução não houve mudança na redação nas atas, 

predominando o já usual estilo quantitativo como característica básica, 

informando: legislação nacional e institucional que orienta e resguarda o 

concurso; nomes completos dos candidatos participantes do processo seletivo, 

além da Comissão Julgadora e demais profissionais envolvidos; 

comparecimento ou não dos candidatos; dia, local e hora em que iniciou e 

concluiu cada uma das etapas avaliativas, desde a conferência dos documentos 

no ato da inscrição até a presença em cada uma das provas; notas e médias 

conferidas pela Comissão Julgadora. 



 

 

122

Analisando comparativamente as atas de dois concursos de um mesmo 

departamento, sendo um realizado em 2005 e o outro em 2006, obedecendo às 

respectivas resoluções vigentes, percebeu-se como diferença apenas o fato de 

que no último foram sorteados três pontos para a prova escrita. 

Durante essa análise documental, esperava-se que pelo menos no relato 

final, ou seja, na Ata de Encerramento dos Trabalhos, fosse possível perceber 

alguma diferenciação de detalhamentos; no entanto, evidenciou-se que os textos 

das atas dos dois concursos efetivamente demonstram a continuidade de um 

mesmo modelo de relato de concurso ou de ata, nem mesmo mencionando algo 

a respeito de médias e indicações, conforme citado literalmente a seguir: 

A Comissão Julgadora, de acordo com os termos do Art. 7º da Resolução 
Nº55/92 – CEPE, e tomando por base as notas atribuídas aos candidatos, 
considera o candidato (...) apto para o preenchimento da única vaga de 
Professor Adjunto, Setor de Estudo (...), do Departamento (...), do Centro 
(...), da Universidade Federal do Ceará, seguindo-se na sequência de notas o 
candidato (...) em segundo lugar. Os candidatos (...) não foram aprovados. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião (...). (Ata de 
Encerramento dos Trabalhos / Concurso, 2005). 
 
A Comissão Julgadora, de acordo com os termos da Resolução Nº06/2006 – 
CEPE, e, tomando por base as notas atribuídas aos candidatos, considera a 
candidata (...) apta para o preenchimento da única vaga de Professor 
Adjunto, Setor de Estudo (...), do Departamento (...), do Centro (...), da 
Universidade Federal do Ceará, seguindo-se na sequência de notas, os 
candidatos (...) em segundo, (...) em terceiro e (...) em quarto lugar, 
respectivamente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião (...). 
(Ata de Encerramento dos Trabalhos / Concurso, 2006). 
 

 A elaboração das atas continua sendo sucinta, objetiva e 

tendenciosamente quantitativa ou numérica, não explicitando informações e 

comentários possíveis de análise da prova escrita ou sobre o resultado da aula. 

Então, quando indagado sobre o nível de detalhamento das atas, se existem 

informações mais consistentes sobre a avaliação realizada nos diversos 

momentos do concurso, as falas dizem: 

Não, só a nota. Nota do currículo, nota da prova didática e da prova 
escrita. (DirC/F). 
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Não faz análise nenhuma, só faz comentar, só divulgar, praticamente 
divulgar e dizer o que aconteceu, assim: foi iniciada tal hora, com a 
presença dos candidatos tais, foi sorteado ponto tal, não comentando a 
respeito de outros aspectos. Não avalia não, não faz avaliação nenhuma 
não, simplesmente o que aparecem são as notas. (ChDpto). 
 

Formalmente, a Universidade não exige que haja esse elo entre a 

avaliação realizada pela Comissão Julgadora e o trabalho de formação contínua 

a ser efetivado junto aos professores; talvez seja até esse um dos motivos pelos 

quais a denominação é Julgadora e não Avaliadora.  

Embora a legislação não solicite esse tipo de análise avaliativa, algumas 

poucas iniciativas já são efetivadas nesse sentido, conquanto em seleção para 

professor substituto, como no seguinte exemplo: 

Na semana passada eu participei de um concurso para professor substituto, 
mas substituto, na verdade é bem mais simples. E dos candidatos, o que 
ganhou, ele deu uma aula razoável, mas cometeu alguns pecados e a 
comissão fez essa ressalva, porque o professor daquela disciplina, ele tá 
com problema de saúde, vai se ausentar e o professor substituto vai passar, 
terminar o semestre. Mas ele ficou incumbido de inicialmente chamar o que 
foi aprovado e dar uns conselhos a ele: “Você pecou nisso, nisso, e nisso”. 
No momento não, né? Mas disse: eu vou chamar o rapaz que passou e vou 
falar onde ele pecou: problema de letra, muito pequenininha e é também 
muito rápido. Aí eu achei interessante, porque se a gente pudesse fazer isso 
também com professores efetivos, né? (DirC/F). 
 

Alguns departamentos tentam estabelecer essa atitude formativa após o 

ingresso do professor, ainda que relatem que não conseguem muito êxito pela 

necessidade de maior apoio institucional. Embora sua legitimidade seja 

inquestionável, é uma iniciativa sem amparo legal, o que dificulta o 

envolvimento dos docentes. 

Inclusive, pode-se ressaltar que uma das facilidades para se efetivar essa 

ação é justamente o fato de que quem seleciona o novo professor é a mesma 

equipe – excluindo os convidados – que conviverá e poderá compartilhar 

experiências adquiridas, que poderão fazer parte de programas de apoio e 

formação docente aos admitidos. 

Ressaltam, entretanto, que em decorrência dos momentos de avaliação 

presentes no concurso, não existe articulação entre o julgamento final que a 
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banca faz do candidato e posterior orientação situada nas possíveis dificuldades 

identificadas durante o processo. 

Acreditam que pelo próprio fato de ingressar sem a exigência dessa 

formação na sua área específica do ensino superior, muitos dos novos 

professores efetivos apresentam limitações, pelo menos nas competências 

docentes. 

A elaboração de atas mais detalhadas qualitativamente seria instrumento 

importante pelo fato de se considerar que o concurso é um momento primordial 

para o início da avaliação docente, para acompanhamento e suporte ao novo 

professor, inclusive oferecendo elementos fundamentais para sua formação 

docente para o ensino superior na Instituição. 

Os entrevistados confessam, então, que, no caso do professor efetivo, o 

trabalho da banca termina justamente na assinatura da ata. 

Haja vista, então, os propósitos desta pesquisa, e ao conhecer as 

orientações legais e a realidade sobre os concursos, conclui-se que: a formação 

docente para a educação superior não é exigida como um dos critérios 

avaliativos para ingresso na Instituição, embora se reconheçam seu valor e sua 

importância; o concurso e, consequentemente, o ingresso docente na Instituição 

não é compreendido como primeiro momento avaliativo, no qual se poderiam 

ser organizadas informações diagnósticas fundamentais para a realização da 

formação docente no âmbito de uma política institucional, apoiando o novo 

professor desde seus primeiros momentos na Universidade. 
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Capítulo 4   
OS CAMINHOS DA AVALIAÇÃO DOCENTE 
 

O candidato, após ter o sucesso de ultrapassar as barreiras do concurso, 

agora com status, direitos e prerrogativas de professor da UFC, terá que 

enfrentar um longo percurso de desafios presentes na academia, dentre os quais 

as diversas atividades do cotidiano da docência. 

A avaliação docente constitui importante apoio que a Instituição pode 

oferecer aos seus professores, especialmente se compreendida como um dos 

principais subsídios à organização de programas de formação docente destes, 

possibilitando melhor compreensão do universo da docência e subsídio ao 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas ao longo do estágio probatório, bem 

como nos demais momentos da carreira profissional. 

Em razão das atividades a serem efetivadas pelos professores, em especial 

os recém-admitidos, a avaliação dos professores precisa ser bem estruturada na 

Universidade, pois nem sempre estão preparados para exercer todas as funções 

de ensino, extensão e pesquisa, então sob sua responsabilidade. 

Essa preocupação se justifica, especialmente por ter sido observado que 

raramente o novo professor adquire formação para a docência no ensino superior 

anteriormente ao seu ingresso, entre outros, pelo fato de que, como já 

informado, não é exigência no momento do concurso.   

Se acompanhado e avaliado continuamente, entretanto, pode-se estar mais 

próximo das competências que o fortalecem, bem como das dificuldades que o 

surpreendem no cotidiano nem sempre previsível da ação docente, para o qual se 

necessita estar muito bem preparado. 

Identificadas essas dificuldades desde o início, torna-se possível dar maior 

apoio ao professor no sentido de subsidiá-lo para o enfrentamento de suas 

dificuldades, as quais serão o próprio subsídio à elaboração de propostas de 

formação docente contínua e continuada para esse mesmo professor. 
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Considerando que a avaliação é instrumento fundamental para a 

estruturação de uma política de formação docente, nesse capítulo objetiva-se 

identificar a relação entre avaliação e formação docente dos professores da 

Universidade, por meio de sua repercussão: acadêmica – mediante 

redimensionamento da própria ação docente e em forma de subsídios para 

formação docente contínua e continuada; e administrativa – buscando perceber 

como a formação docente para o ensino superior está presente nos critérios para 

progressão funcional. 

 

4.1. A política institucional de avaliação 

No âmbito da avaliação institucional da Universidade, no período de 1997 

até 2003, alguns gestores (15%) consideram que houve direcionamento das 

ações prioritariamente no sentido da elaboração de indicadores de desempenho 

da instituição e não de desempenho acadêmico de professores, obtendo 

detalhamentos no máximo de seus cursos e não dos docentes especificamente, 

conforme relatado:  

Nossa política de avaliação institucional buscava conhecer como vinha se 
desenvolvendo o ensino, mas no sentido, por exemplo, de conhecer como 
estava a questão da freqüência do aluno, a composição e número de turmas 
e de alunos em sala de aula, rendimento deles em relação ao tempo de 
permanência no curso, evasão em determinados cursos, assuntos assim. 
(PR). 
  

Inclusive esses indicadores subsidiaram muito um problema que havia de 

ocupação da ociosidade de vagas na Universidade, o que foi bastante positivo 

para amenizar a problemática do vestibular na relação demanda/oferta, não 

tendo como foco de seus resultados a questão do desempenho mais efetivo do 

professor. (PR). 

De acordo com alguns entrevistados, seguiam-se ainda algumas 

orientações do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras - PAIUB, que valorizava bastante essa questão de indicadores de 

desempenho e na UFC foram produzidos uma série de indicadores para centros 
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e faculdades, mas os problemas identificados dificilmente eram aprofundados 

ou analisados com maior detalhamento e com os devidos sujeitos envolvidos. 

Consoante informado, 

Isso competiria a cada curso conhecer as suas condições, como tentar 
resolver o problema de alto índice de reprovação em algumas disciplinas 
(...). Então essas questões todas foram colocadas até as unidades, mas a 
partir daí, por exemplo, discutir ‘que esforço fazer para melhorar a turma’, 
realmente não se conseguiu fazer isso não. (PR). 
 

Posteriormente, a partir de 2004 e em vigor até esta data, a Universidade é 

orientada pelos princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, tendo sua legislação como norteamento para desenvolver a 

política de avaliação e instrumentais para coleta de informações, o que está 

detalhadamente descrito e analisado ao longo do texto. 

Outros (85%), entretanto, declaram ter havido também avaliação do 

desempenho acadêmico de seus professores, o que ainda ocorre, embora seus 

resultados fiquem na dimensão Institucional, não sendo remetidos ao MEC, por 

exemplo. 

 A seguir serão apresentadas e analisadas as seguintes ações de avaliação 

docente – e seus respectivos instrumentos – efetivadas na Instituição, no período 

em estudo: Avaliação do desempenho acadêmico do professor; Gratificação de 

Estímulo à Docência – GED; Avaliação de cursos; e Autoavaliação 

institucional. 

 

4.2. Avaliação do Desempenho Acadêmico do Professor  

Na Universidade, efetiva-se a Avaliação do Desempenho Acadêmico do 

Professor ao longo das suas atividades no âmbito da carreira docente. 

Durante o período de sua concepção, as Pró-Reitorias de Planejamento e 

de Graduação foram responsáveis pela elaboração do instrumento de avaliação 

do desempenho didático dos docentes da Universidade, a ser respondido pelos 

alunos. 



 

 

128

Em parceria com professores da Faculdade de Educação - FACED, dessa 

mesma Instituição, foi então elaborado um questionário que subsidiaria essa 

avaliação, o que para a época foi um avanço muito grande porque não se tinha 

nada, então ter um instrumento já foi muita coisa. (PR). 

O CEPE, então, por meio da Resolução Nº18/CEPE, de 28 de agosto de 

1990, em seu caput “Aprova processo e questionário para avaliação do 

desempenho didático do docente pelos alunos”. 

Gestores mais envolvidos estavam bastante entusiasmados, pois 

vivenciavam a necessidade e acreditavam no valor de um sistema de avaliação 

docente para a UFC, pois acreditavam que 

(...) qualquer processo avaliativo permite apreciações comparativas entre 
os iguais e isso é bom no sentido em que permite reconhecer que alguns 
fatos nas mesmas condições ocorrem diferentes de outros, o que tem um 
significado institucional absolutamente essencial. (PR). 
 

Dessa Resolução decorrem, então, as orientações e o instrumento que foi 

aprovado com o nome de Questionário de Avaliação do Desempenho do 

Professor – a partir de então também denominado Questionário-Padrão9 – que 

passou a ser uma das principais referências institucionais de avaliação dos 

docentes. 

Questionário de Avaliação do Desempenho do Professor (“Questionário-

Padrão”)  

Em seu Art. 1º - inciso I, a Resolução exprime que a avaliação do 

desempenho didático do professor – constituída do Questionário-Padrão – “seja 

realizada por disciplina, uma vez por semestre e em dia coincidente com a 2ª 

Avaliação Progressiva, imediatamente antes da aplicação desta e sem a presença 

do professor”.  

Quanto à importância da avaliação a ser feita por parte dos discentes, 

determina que: 

                                                           
9 A escolha pela definição do termo padrão refere-se ao fato de esse questionário constituir a referência oficial de 
avaliação docente realizada pelos alunos, para efeito da vida acadêmica dos professores da Instituição. 
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V – O retorno da informação ao professor deverá ser feito de forma 
individual pelo Chefe, logo após a entrega das notas dos alunos pelo 
docente, e tem por objetivo contribuir para melhorar o desempenho 
acadêmico do professor. 
VI – O resultado das avaliações, além de integrar o componente de 
desempenho didático para a progressão, deverá ser discutido pelo Colegiado 
do Departamento, Coordenação de Curso ou Comissão de Avaliação, 
objetivando melhorar a qualidade do processo didático. (Art. 3º - Resolução 
Nº18/90-CEPE). 
 

 Percebe-se que a implementação da avaliação de desempenho do 

professor tem como objetivo não apenas instrumentalizar para a progressão 

funcional, mas também subsidiar o acompanhamento e a orientação para que as 

ações didáticas sejam refletidas e redimensionadas sempre que preciso. 

Instrumento conciso, o Questionário-Padrão solicita que sejam 

inicialmente informados: curso, período letivo, disciplina e natureza das aulas – 

se teóricas, práticas ou teórico-práticas. 

Seguindo-se referido documento, é solicitado ao aluno que “Coloque um 

círculo em torno do grau que representa o desempenho do professor, em cada 

item”, para os quais disponibiliza a seguinte pontuação: 2 - 4 - 6 - 8 - 10. 

Os aspectos a serem conhecidos estão assim descritos ao longo de sua 

estrutura: 

01. Transmite claramente para os alunos o programa ou o plano de ensino da 
disciplina (ou da parte que lhe cabe), no início das atividades letivas. 

02. Torna evidentes, para os alunos, os objetivos da disciplina. 
03. Cumpre, sistematicamente, o horário previsto para as aulas. 
04. Demonstra clareza e objetividade na abordagem do conteúdo ensinado. 
05. Esclarece as dúvidas formuladas pelos alunos. 
06. Mostra segurança no conhecimento do conteúdo. 
07. Incentiva a participação do aluno. 
08. Orienta previamente os alunos sobre as datas e formas de todas as 

avaliações. 
09. Elabora as avaliações correspondendo, sempre, em conteúdo e nível da 

dificuldade, à matéria lecionada. 
10. Comenta com os alunos os resultados das avaliações progressivas. 

 (Anexo da Resolução Nº18/90-CEPE). 
 

A avaliação de desempenho dos docentes passou a ser efetivada nos 

departamentos, por meio de Comissões especificamente designadas para esse 

fim, encarregadas de coletar, organizar e encaminhar as informações obtidas. 
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Conforme as falas dos que presenciaram os primeiros momentos de 

implementação do Questionário-Padrão, a intenção realmente era conhecer um 

pouco as ações docentes mais especificamente de sala de aula, na relação direta 

com os alunos, com o propósito e compromisso com a melhoria do ensino 

efetivado na graduação, conforme se pode observar a seguir: 

Começou com seriedade. Tinha uma equipe que entrava na sala de aula 
para avaliar. O professor não ficava na sala com os alunos e não sabia dos 
resultados logo. Essa equipe mapeava e depois apresentava os resultados 
para o departamento. Isso foi bem bonitinho no começo! Às vezes, no nosso 
caso, os resultados serviam para reuniões pedagógicas nos momentos em 
que cada um apresentava seus programas de trabalho, discutia, trocava 
ideias, articulava com a avaliação de currículo, pois estávamos 
implementando um novo currículo. (GCNA). 
 

Essa não foi, porém, a sistemática aplicada em todos os departamentos, 

como se pode observar: 

(...) a ideia era que o chefe de departamento, com um funcionário, aplicaria 
em sala de aula, depois faria uma reunião de avaliação e mandaria para a 
Pró-Reitoria de Graduação. Quando isso foi feito? Nunca. Quer dizer, aqui 
o próprio professor é que faz essa avaliação em sala de aula e hoje quase 
nenhum departamento faz. É raro o que faz - e se quiser - porque isso não é 
cobrado, não é acompanhando, não é avaliado por ninguém. (DirC/F). 
 

Ao questionar como vem sendo feito, então, no momento da progressão 

funcional dos docentes, considerando que essa avaliação é uma das exigências, 

referido entrevistado acrescentou a informação de que, naquela mesma semana – 

na qual foi realizada a entrevista dessa pesquisa – ocorreu a progressão de um 

colega que não possuía avaliação docente realizada pelos alunos e o que a gente 

fez pra não prejudicar o professor: ‘vamos pedir pelo menos uma declaração do 

chefe do departamento pelo desempenho do professor’, como forma de evitar 

um problema maior. (DirC/F). 

Percebe-se, então, que existe certa diferenciação entre a maneira e 

periodicidade com que cada departamento mobiliza a avaliação dos seus 

respectivos professores.   
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A sistemática de aplicação é uma insatisfação percebida quando relatam, 

por exemplo, que essa avaliação é importante, porém a Folhinha10 não 

incorpora mais muitos elementos atuais de avaliação e a forma como é aplicada 

varia de departamento para departamento. (PR).  

O momento para aplicar a avaliação não possui determinação única, pois 

varia de acordo com cada departamento ou, mais precisamente, de acordo com 

cada chefe de departamento que temporariamente está no cargo. 

Percebe-se, então, que nem sempre é o departamento, na condição de 

instância institucional, que tem a atitude de fazer a avaliação docente e sim 

determinados professores mais comprometidos com essa questão que, quando 

assumem a chefia, se preocupam em aplicar o Questionário-Padrão.  

A confirmação dessa realidade ocorre mais uma vez quando se ouve 

relatos do tipo: No meu caso faz muito tempo que nem é aplicado e eu cansei de 

informar que não foi feita avaliação pelo departamento e não aconteceu nada. 

(PR). 

A pessoa responsável pela aplicação é outro ponto que tem gerado 

polêmica, pois, embora tenha sido determinado que seja instituída Comissão 

para esse fim, na prática são determinadas pessoas diferenciadas, de acordo com 

as possibilidades e conveniências de cada departamento, podendo ser um 

servidor técnico-administrativo, o chefe de departamento ou até o próprio 

professor que está sendo avaliado: 

O próprio professor é que aplica. Não era para ser, mas ele mesmo faz isso. 
Tem professor que faz isso antes da prova, porque quando é no final os 
alunos ficam com medo, aí elogiam. Eu não acho essa forma boa não, sabe. 
Depois o professor pega os envelopes com as avaliações feitas e leva para o 
chefe do departamento e fica arquivado na chefia do departamento para 
entregar às Comissões no caso de progressão funcional. (DirC/F). 
 
Dentro de um envelope se colocava as avaliações para o próprio professor 
levar e ele mesmo aplicava a sua avaliação. Aí, ele muito consciente... tu 
achas que ele ia pegar e fechar o envelope? Eu digo porque presenciei 
professores tirando as avaliações que eram ruins. Também aluno avaliando 

                                                           
10 “Folhinha” tem sido o termo mais usado no cotidiano por professores, alunos, gestores, servidores técnico-
administrativos para se referir ao Questionário Padrão.  
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e ele passando assim do lado e o pobre do aluno constrangido diante da 
avaliação. Depois, quem fazia a tabulação? Ninguém! (GCNA). 
 

Grande parte dos gestores (86%) considera também que outra dificuldade 

se refere ao fato de que há muita resistência e rejeição do professor para ser 

avaliado (PR), o que muitas vezes inviabiliza o Questionário-Padrão ser 

aplicado a contento. 

 Aplicados os questionários, as informações são guardadas nos 

departamentos para que, em momento oportuno, se possa fazer bom uso dos 

dados. 

Normalmente as informações são utilizadas apenas para progressão 

funcional dos docentes, embora surjam sempre questionamentos sobre o retorno 

dessa avaliação, não direcionado para o cotidiano das ações de formação 

acadêmica: 

A ideia me parece muito boa de o professor ser avaliado na sua atuação 
pelo discente, no entanto, ela vem sendo muito mal utilizada, unicamente 
para fins de progressão do professor. Aquele professor que já está no 
último nível como Adjunto 4, ou Titular, esse não utiliza para nada esse tipo 
de avaliação, quando ela deveria ter um caráter pedagógico. Ela deveria 
estar sendo utilizada para retro-alimentar a atuação docente. A análise 
destes dados deveria ser feita e retornar para o docente para que ele 
tomasse conhecimento dos pontos frágeis da sua atuação. (GCNA). 
 
Eu fui pouquíssimas vezes avaliada, porque fui adjunta logo, não tinha mais 
para onde ir e o departamento começou a avaliar só quem estava 
susceptível de ter progressão. (PR). 
 
As avaliações eram lacradas pela Comissão e a gente só abria a avaliação - 
e isso é um erro, eu acho que não foi uma postura legal - quando da 
progressão funcional do professor. Então os envelopes ficavam lá. Veja só, 
ficavam na pasta dele, lacrada. Quando chegava o relatório da progressão 
funcional era que a gente abria. (DirC/F). 
 
(...) não era para nada, às vezes a gente sabia pelos corredores que 
professor tal foi mal avaliado; às vezes para a gente tomar conhecimento 
do que os alunos disseram sobre a gente era difícil, porque botavam dentro 
de um saco, guardavam e na época da progressão iam procurar os sacos. 
Às vezes a tabulação era feita somente neste momento, às vezes quase dois 
anos depois, no momento da progressão. Essa avaliação não era objeto de 
reflexão. (PR). 
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Em alguns casos, os chefes de departamento comentam que muitos alunos 

têm medo de fazer algum comentário ou crítica e depois o professor reconhecer 

a letra – mesmo que somente através do preenchimento do cabeçalho – e 

prejudicá-lo, pois em alguns departamentos as avaliações são aplicadas faltando 

ainda algumas aulas para concluir a disciplina. Conforme declara um 

entrevistado: 

Apesar do aluno não se identificar, via de regra, eu vi professor pegando a 
avaliação, embora tenha um funcionário para aplicar, mas o professor vai 
ao chefe de departamento, pressionava para ver e pegava. E se a turma 
tinha uma opinião má sobre o professor ele dizia: ‘ela tá no 4º semestre, 
então depois eu pego aquela turma no 5º ou no 6º’. Havia uma reação 
muito grande nas reuniões de departamento, onde ficavam dizendo que ‘o 
aluno é burro, não tem conteúdo, não tem competência para avaliar’. (PR). 
 

Os entrevistados relatam que embora as informações coletadas sejam um 

dos referenciais para a progressão funcional, não conhecem professores que 

tenham tido a vida funcional prejudicada em decorrência dos resultados do 

Questionário-Padrão:  
O que se observa é que em nenhum momento, pelo menos do que eu sei até 
agora, nenhum professor foi penalizado por ter uma avaliação negativa, 
nem deixou de ter progressão, nem perdeu, por exemplo, estágio 
probatório, nem deixou de dar aula. É como se nada tivesse acontecido, ou 
seja, a avaliação não se constitui de fato aquela avaliação de 
acompanhamento. É muito mais uma satisfação que supostamente se dá ao 
aluno de dizer que se está avaliando. Penso que este questionário precisa 
ser revisto e penso que deve ter mesmo um acompanhamento, isso não 
existe. (PR).  
 

Com o passar do tempo e com o avanço nas pesquisas e práticas 

avaliativas, o Questionário-Padrão também foi ficando desatualizado e objeto de 

certo descrédito pelos próprios gestores e docentes, como se pode observar nos 

relatos a seguir: 

(...) ficou burocratizado, o chefe de departamento pega uma Fichinha que 
até hoje é a mesma, uma Folhinha com 10 itens, paupérrima, instrumento 
completamente descontextualizado, superficial, sem dar muita chance ao 
aluno de expor. Nomeia uma Comissão que faz uma média aritmética das 
notas e guarda aquilo. Ao final do 4º semestre que se iniciou a avaliação, 
soma a nota das pessoas (...). (PR). 
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Existe uma avaliação oficial que é uma Fichazinha com uma série de 
perguntas, há quase 20 anos... Um pedaço de papel muito criticado, 
totalmente criticado e nunca reformulado. É por isso que não está valendo 
nada essa avaliação, é somente para quando o professor está em ascensão 
funcional (...). (GCNA).  
 

 As ações docentes continuam isoladas e imunes aos resultados expressos 

pelos discentes nesse instrumento avaliativo, ensejando incompreensão entre 

muitos alunos sobre a necessidade de preencherem o Questionário-Padrão 

semestralmente e não conhecerem os resultados nem observarem suas 

reclamações serem melhoradas. Os próprios gestores concordam com o 

pensamento dos alunos por considerarem que essa é uma prática meio 

equivocada, pois 

(...) esse questionário é muito mal empregado, não serve para aprimorar a 
atuação pedagógica. A única consequência é permitir a progressão 
funcional e eu não conheço casos de pessoas, de docentes que não tenham 
progredido por conta da avaliação. Não conheço docentes que tenham sido 
chamados à atenção inclusive para refletir acerca da sua atuação. Eu não 
vou falar em punição, mas uma reflexão. Enfim, essa avaliação não serve 
para nada do ponto de vista pedagógico. (GCNA). 
 

Determinados chefes de departamento admitem mesmo que em termos 

acadêmicos não rende nada, pois nós não temos tido tempo pra discutir o 

resultado de cada um. (ChDpto). 

Alguns diretores de centros/faculdades (90%) creem que uma avaliação 

docente mais detalhada e direcionada às questões presentes nas áreas específicas 

do conhecimento ajudaria bastante a conhecer as dificuldades relatadas pelos 

alunos em cursos e disciplinas onde existe alto índice de reprovação e abandono 

continuamente. 

Neste sentido, cabe citar dois relatos de um entrevistado, que reflete a 

indignação com a atitude muitas vezes autoritária e sem controle de alguns 

docentes: 

Uma coisa que me assusta hoje (...) é o nível de reprovação, principalmente 
nas disciplinas do básico. Então, isso é preocupante porque desestimula o 
estudante, porque é no momento que ele está chegando. Ninguém vem pra 
uma universidade pra ser reprovado, pelo menos é a coisa que eu tenho na 
minha cabeça. Mas quando ele chega aqui não encontra o professor, ele 
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encontra aquele trator, aquela coisa que você pode chamar de qualquer 
coisa menos de professor, que não se relaciona, que não procura entender 
as deficiências, que não procura entender as diferenças e que muitas vezes 
usa termos até pejorativos contra os alunos. (DirC/F). 
 
(...) recebi uma reclamação de uns alunos que eram meus alunos em outra 
disciplina. O professor chegava na sala de aula, sentava, botava os pés na 
cadeira e começava a ler o livro em voz baixa e passava duas horas lendo. 
Eu não acreditei! Aí comentei com o professor, porque ele era do mesmo 
departamento. Chequei e pra minha surpresa o professor estava com os 
dois pés no birô, com o livro na perna e os alunos fazendo aquela 
algazarra. Eu digo: ‘Eu não acredito! Vou conversar com esse cara!’ Saí. 
Ele, se me viu fez pouco caso. (...) Ele disse: rapaz é o seguinte, eu cheguei 
pra dar aula, houve uma greve na Universidade e coincidiu que o começo 
desse semestre era na semana do Fortal, uma coisa assim, ou durante, foi 
uma coisa assim. E que os alunos estavam envolvidos nesse negócio de 
Fortal e não vieram pra aula. A aula dele era a primeira aula, segundo ele 
falou. Aí quando ele chegou que não tinha ninguém, nenhum aluno, ele 
disse que abriu o livro e começou a ler e achou interessante. Em represália 
aos alunos! Disse que na primeira aula leu todinho, sozinho, parece que 
tinha um ou dois alunos e daí pra frente ficou. Isso foi um mês de aula. 
(DirC/F). 
 

Complementando o relato, referido gestor comentou que se dirigiu ao 

professor com a intenção de sensibilizá-lo de que essa não era uma postura 

correta diante dos alunos, o que não surtiu muito efeito, pois referido professor 

confirmou que iria continuar com a mesma posição até o final do semestre e 

mostrar que, como os alunos não estavam estudando corretamente, iriam ser 

reprovados, todinhos. Confirmando a ameaça do professor, foi assim que 

ocorreu durante o semestre, sendo reprovado o percentual de 80% da turma, não 

acontecendo nada com o professor. 

Infelizmente isso é uma coisa que também que mostra a necessidade de que 
a Universidade tem de se tornar mais rígida, abraçar um processo de 
avaliação, não só também no sentido de procurar soluções para as coisas 
que não estão dando certo, mas eu defendo inclusive para punir quando for 
necessário. Eu me lembro uma discussão que nós tivemos aqui com relação 
ao ponto: ‘Professor não vai bater ponto!’. Eu acho que tinha que bater 
ponto. O professor tem que mostrar acima de qualquer outra pessoa que ele 
está presente a partir de gestos mínimos, como assinar um livro. Dizer ‘Eu 
tô aqui, vim, cheguei, estou presente!’. (DirC/F). 
 

Outra insatisfação pode ser observada pela fala de mais um gestor ao se 

referir à posição institucional em diante das atividades a serem exercidas pelos 
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docentes recém-admitidos, considerando que há necessidade de acompanhar 

mensalmente esse professor ou semestralmente, devendo o departamento se 

encarregar de mandar as informações e fazer a avaliação de como é que a 

chefia imediata está vendo o comportamento desse docente. Acrescenta que: 

(...) deveria institucionalmente ter uma comissão, um setor que tivesse 
competência pra fazer o acompanhamento, porque eu vejo que dentro das 
grandes unidades acadêmicas, a gente não tem as pessoas com essa devida 
competência. (DirC/F). 
 

Diante desses problemas vivenciados pelos chefes de departamento, 

perguntou-se por que não se posicionam no sentido de organizar melhor a 

sistemática proposta pela Resolução que implementou o Questionário-Padrão. 

Uma das justificativas foi muito semelhante nas diversas falas (95%) 

analisadas, a exemplo da citação a seguir, expressando que muitas vezes as 

comissões e os próprios chefes de departamento não se posicionam 

principalmente porque têm medo de represálias, de no futuro pegar o professor 

na posição invertida, como seu chefe. (ChDpto).  

Um só relato abordou a questão do suporte legal, explicando que 

(...) mesmo quando o sujeito – o chefe de departamento – procura ter a 
iniciativa de chamar um professor que não foi bem avaliado, pra conversar 
e expor os problemas, existem aqueles que se tem mais dificuldade de 
relacionamento e não atendem ao convite, não se interessam e isso é muito 
pela falta de um dispositivo legal. (ChDpto). 
 

Neste caso específico, percebe-se a falta do conhecimento sobre a 

Resolução Nº18, que orienta e ampara legalmente as ações a serem efetivadas no 

sentido, também, de melhorar a ação didática estabelecida pelos professores 

junto aos alunos.   

Criticado pela maioria dos entrevistados, o Questionário-Padrão ainda não 

foi, entretanto, substituído ou redimensionado de modo que resulte em outro 

instrumento avaliativo com os mesmos propósitos. As justificativas são variadas 

consoantes as falas dos entrevistados, como se observa seguir. 
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Muitos (76%) percebem que ainda há uma distorção relevante no sentido 

que a avaliação representa para os professores, o que é reflexo não apenas do 

pensamento existente na Universidade:  

(...) a avaliação como um todo, no mundo ocidental, carrega um peso, 
avaliação parece ranço, avaliação parece pegadinha, traição, punição, vão 
usar depois pra não sei o quê. Então, via de regra, a sociedade como um 
todo foge da avaliação, principalmente quando esse mesmo cidadão está 
incluído. (GCNA). 
 

Situando essa problemática na Instituição, é considerado o fato de que há 

ainda uma rejeição muito grande nossa, de nós professores, para qualquer 

processo de avaliação e isso é outra coisa que a Universidade tem que romper 

com esse preconceito, pois seus resultados poderiam inclusive reconduzir o 

rumo do que está errado (DirC/F) e somente dessa forma teria sentido existir 

uma proposta de avaliação. 

Em decorrência de o professor do ensino superior ser ao mesmo tempo o 

que decide os parâmetros de avaliação na IES e o que vai ser avaliado, ou seja, 

decide em causa própria, 92% dos entrevistados consideram que há um 

corporativismo presente nas diversas instâncias de poder da Universidade, pois 

garantem que a posição é  

(...) sempre favorável à avaliação quando é para outras coisas, mas se ele 
está incluso no universo da avaliação, aí não gosta. E o professor 
universitário, o docente do ensino superior, tem uma autonomia cultural e 
aí diz que o formulário não é bom, a avaliação é restrita, não é uma 
avaliação global do docente e aproveita-se do fato de que não é bom e 
nunca se muda nada. É o próprio corporativismo, porque o professor em 
última instância é quem define isso. (GCNA). 
 

Reitores, por exemplo, falaram sobre a dificuldade de estabelecer políticas 

a fim de implementar um sistema de acompanhamento e avaliação docente mais 

consequente, destacando também o corporativismo como um dos aspectos 

presentes, como se percebe em algumas falas: 

O problema é que a frouxidão muitas vezes deixa passar e tal porque o 
corporativismo é muito forte dentro da Universidade, de uma maneira geral 
é muito forte. O sujeito que é chefe de departamento sabe que ele é chefe de 
departamento hoje e amanhã ele não é; ele é Diretor da Faculdade hoje e 
amanhã ele não é; ele é Reitor hoje e amanhã ele não é. Então ele fica com 
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medo de tomar determinadas posições porque na hora que ele sair o outro 
vem pra o lugar e ele pode levar “pau na cabeça”. Você fica com medo de 
tomar posição. E aí também aquela história, porque às vezes ele tem outros 
compromissos fora, e aí: Não, eu não vou mexer com fulano, porque 
também eu tenho meus interesses. Na hora que eu voltar, é preciso 
continuar com meus interesses. (Reitor). 
 
Ninguém se diz contra avaliação, mas a gente percebe que há muita 
resistência. (...) Eu sempre achei que quando se fala em autonomia 
universitária, na questão acadêmica, administrativa, financeira, não se 
deve jamais dissociar o discurso da autonomia da questão da avaliação 
institucional, pois essa autonomia não pode ser vista assim como um 
“cheque em branco”. Tem que haver um controle do Estado e no caso das 
universidades públicas, para além do controle do Estado, um controle a ser 
exercido pela própria sociedade. (Reitor). 
 

 Nesse sentido, percebeu-se preocupação em estabelecer um sistema de 

acompanhamento e avaliação docente que identifique os problemas vivenciados 

no cotidiano e redimensione suas causas, pois, aos poucos, a própria sociedade 

vai tomando conhecimento e questionando situações conflitantes que também 

envolvem outros sujeitos. Nesse sentido, destacam-se, como exemplo, atitudes 

em relação aos alunos, relatadas na seguinte fala de um gestor: 

Em alguns pontos, às vezes, eu fico assustado com a vulnerabilidade no 
momento em que a sociedade acordar pra essas questões, pois tenho 
recebido pais de alunos dizendo que o aluno foi reprovado por razões que 
fogem ao conhecimento dele e que o professor não justifica, e você não 
encontra respaldo em nada pra poder encontrar uma solução. Porque a 
autoridade do professor, o autoritarismo que seja, mostra que a coisa 
começa e termina nele mesmo. E tem uma coisa que eu considero mais 
grave ainda, é você conseguir chegar a um nível que dá 6,9 pra um 
estudante e não dá 7. Então, na hora que você tiver um processo 
consistente, processo rígido na estrutura de avaliação, essas coisas vão 
aparecer. (DirC/F). 
 

Outro exemplo refere-se a posições que demonstram a necessidade de 

vinculação entre os resultados da avaliação docente e recompensas financeiras, 

pois dessa maneira teria mais adeptos e a proposta funcionaria sem maiores 

problemas: 

As universidades públicas têm uns rituais, uns processos decisórios, umas 
instâncias de poder muito bem definidas que se auto-protegem, então você 
tem também uma relação muito corporativa com relação a alguns aspectos. 
Quando você vai falar em processo de avaliação pura e simplesmente pela 
melhoria de desempenho, porque as pessoas vão se envolver em uma 
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atividade mais árdua e às vezes dolorosa (...) eu acho que o que funciona é 
o mecanismo de estímulo mesmo, um diferencial, um estímulo financeiro. 
(PR). 
 

Embora diante dessas dificuldades sobre a implementação de uma 

avaliação docente mais consequente e apesar de a maioria dos chefes de 

departamento (88%) haver relatado que a aplicação do Questionário-Padrão não 

contribui para a melhoria da atuação docente, nem é objeto de impedimento à 

progressão funcional, ocorreu um só caso em que essas informações foram 

contrárias. 

Um dos chefes declarou haver, no seu departamento, cuidadoso trabalho 

de análise e encaminhamentos decorrentes das informações obtidas por esse 

instrumento, embora por iniciativa própria e não por orientação nem exigência 

institucional, segundo sua percepção. 

Em algumas reuniões de departamento, esse gestor apresentava os 

resultados das avaliações daquele semestre, sem dizer os nomes dos professores 

relacionados a cada problema ou sucesso relatado, o que proporcionava uma 

ideia geral de como estava sendo percebido o trabalho docente, na opinião dos 

alunos. Como resultado dessa iniciativa, observou que, 

Ao final de 4 semestres, vários professores não foram aprovados na média e 
o departamento comunicou a não aprovação. Então, houve uma reunião 
onde se tomou uma decisão: ao final de cada semestre o Chefe de 
Departamento conversava com cada professor para ele saber no que foi 
mal avaliado. Os que tinham sido melhor avaliados também eram 
chamados para saber sobre os aspectos dos bons resultados, pois apesar 
dos itens da Folhinha serem superficiais, conseguem dizer alguma coisa. 
(ChDpto). 
 

Desde o primeiro semestre em que o professor estava sendo avaliado ele 

já era chamado para que pudesse conhecer as críticas e ter a oportunidade de nos 

próximos três semestres ir melhorando e ser aprovado no final, para conseguir 

sua progressão funcional sem prejuízo. Observou-se que nos semestres seguintes 

houve uma boa melhora nas avaliações (ChDpto), o que foi entendido como 

aprimoramento docente e superação dos problemas anteriormente evidenciados.  
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Nos demais departamentos – participantes da pesquisa – houve a 

confirmação de que essa avaliação não tem consequências positivas para a ação 

docente, não induzindo alguma forma de tratar os problemas referentes à 

docência reclamados no cotidiano, no dia a dia da sala de aula e demais espaços 

de aprendizagem, no relacionamento com os alunos, entre outros. 

As atitudes efetivadas junto aos docentes são mais decorrentes da boa 

vontade, competência, firmeza e compromisso de algum chefe de departamento 

que temporariamente está no cargo. A necessidade explicitada refere-se à 

efetivação de uma política institucional que se estabeleça no âmbito das 

proposições e acompanhamento das orientações, para que os problemas relativos 

à docência sejam conhecidos e tratados no tempo em que ocorrem, no cotidiano 

da formação à qual os alunos são submetidos. 

Consequentemente, as informações obtidas não constituem subsídio à 

formação docente para o ensino superior que possa ser realizada na Instituição, 

ação que, igualmente à avaliação dos professores, poderia contribuir para o 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas. 

Outra observação relevante a ser feita refere-se ao fato de o texto da 

Resolução Nº18 levar a compreender que o Questionário-Padrão deva ser 

aplicado nas turmas da graduação (Art. 1º), ficando as demais ações docentes 

excluídas dessa avaliação, a exemplo da pós-graduação e extensão. 

Ressalta-se, pois, o fato de que, conquanto todas essas críticas permeiem a 

Universidade, ainda é essa sistemática de avaliação docente que está legalmente 

instituída para efeito de progressão funcional, complementada com o Relatório 

de Atividades Docentes – a partir de agora também citado como Relatório 

docente. 

Relatório de Atividades Docentes (“Relatório docente”) 

Embora não tenha como objetivo a reflexão sobre as ações de formação 

que o professor efetiva junto aos alunos, o Relatório Docente das atividades 

desenvolvidas é outro instrumento utilizado para avaliação de desempenho 
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acadêmico do docente, para fins de progressão funcional, motivo pelo qual a 

análise é imprescindível para esta pesquisa. 

A Resolução Nº14/CEPE, de 15 de junho de 1988, “Disciplina a 

Progressão Funcional dos integrantes da Carreira do Magistério Superior e de 1º 

e 2º Graus”, destinada especialmente aos docentes da UFC que tencionem 

ascender na carreira. Estabelece que 

Art. 10 – Cada docente candidato à Progressão Funcional encaminhará 
relatório ao órgão em que estiver lotado, no qual descreverá todas as 
atividades desenvolvidas durante o interstício, anexando-lhe as 
comprovações que se fizerem necessárias. (Resolução Nº14/88-CEPE). 
  

Define alguns critérios a se considerar: desempenho didático; orientação 

de estudos e trabalhos acadêmicos; participação em bancas examinadoras; 

cursos, estágios e estudos; produção científica, técnica ou artística; atividades de 

extensão; participação em órgãos colegiados; exercício de funções 

administrativas. Ressalta, ainda, que deverá sempre levar em conta a 

assiduidade, a responsabilidade e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Com o intuito de melhor orientar os aspectos a avaliar no Relatório, foi 

elaborado e aprovado documento legal chamado Indicação Nº1/88-CEPE no 

qual estão discriminados grupos de atividades importantes nos quais os docentes 

devem estar envolvidos. 

Nesse sentido, torna-se fundamental identificar se nesse instrumento de 

avaliação do desempenho acadêmico do professor a formação docente para a 

educação superior é considerada um dos critérios estabelecidos.  

Os grupos de atividades referidos têm como princípios “a assiduidade, a 

responsabilidade e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos” e estão assim 

discriminados: A – Atividades de ensino; B – Cursos e estágios; C -  Produção 

científica, técnica ou artística; D – Atividades de extensão; e E – Atividades de 

administração.  

Considerando que o foco do estudo aqui apresentado é formação para a 

docência na educação superior, torna-se importante transcrever os 
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detalhamentos em relação aos grupos A, B e C, para que seja possível observar 

com precisão os critérios e as prioridades. 

No grupo A os referenciais estabelecidos são:  

A – ATIVIDADE DE ENSINO 
1 – Desempenho Didático 
1.1. Disciplinas ministradas em período regular; 
1.2. Disciplinas ministradas em período especial; 
1.3. Execução de projeto de melhoria do ensino, cadastrado na Pró-Reitoria 

de Graduação; 
1.4. Avaliação do desempenho didático feita pelos alunos. 
2. Orientação 
2.1. Orientação de dissertações e teses de Mestrado ou Doutorado; 
2.2. Orientação de monografias de Cursos de Especialização; 
2.3. Desempenho na orientação de monitores, bolsistas de Iniciação 

Científica, estagiários ou de programas similares; 
2.4. Orientação de monografia, trabalho ou projeto final de graduação. 
3. Bancas Examinadoras e Comissões 
3.1. Participação em banca examinadora de concurso público para acesso ao 

magistério superior, ou de 1º e 2º graus da Universidade; 
3.2. Participação em banca examinadora de dissertação ou tese de Mestrado 

ou Doutorado; 
3.3. Participação em Comissão de elaboração de provas para Concurso 

Vestibular. (Indicação Nº1/88-CEPE). 
 

Dentre os aspectos indicados no grupo A, ressalta-se a importância do 

item 1.3. referente à execução de projeto de melhoria do ensino, desde que 

cadastrado na Pró-Reitoria de Graduação. 

No grupo B, as orientações estão da seguinte maneira:  

B – CURSOS E ESTÁGIOS 
1. Obtenção do titulo de Doutor; 
2. Obtenção do grau de Mestre; 
3. Obtenção de certificado de Especialização, Aperfeiçoamento ou 

Residência Médica; 
4. Obtenção de certificado de Curso de Atualização com carga igual ou 

superior a 40 (quarenta) horas; 
5. Conclusão de estágio ou programa de estudo em outra IES, Centros de 

Pesquisa, Instituições Culturais, Hospitalares e Técnicas, comprovados 
mediante apresentação de relatório e com duração mínima de 30 dias; 

6. Elaboração de relatório semestral das atividades desenvolvidas em Curso 
de Pós-Graduação lato ou stricto sensu, devidamente assinado pelo 
Orientador e aprovado pelo Departamento. (Indicação Nº1/88-CEPE). 

 
Em relação a esse grupo, pode-se fazer algumas observações: acredita-se 

que poderia ser utilizado como espaço adequado para inclusão do critério 
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Participação em Formação para a Docência na Educação Superior; percebe-se 

que os resultados do Relatório também não têm a exigência de vinculação dos 

estudos à sua área de atuação na Universidade. 

Não é que se queira excluir a liberdade de estudar e conhecer o que se 

pretende, mesmo que aparentemente não tenha correlação direta com a área em 

que atua, mas que haja também contínuo aprofundamento dos estudos na área de 

atuação e na docência. 

O grupo C traz os seguintes critérios: 

C – PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA 
1. Tese de Doutorado; 
2. Dissertação ou tese de Mestrado; 
3. Artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas especializadas; 
4. Comunicações publicadas em anais de Congressos, ou Reuniões 
Científicas; 
5. Livro didático ou técnico, na área de atuação acadêmica, publicado ou 
aceito para publicação; 
6. Produção Cultural, Técnica ou Artística, quando resultado de atividade 
docente; 
7. Tradução de livro didático ou técnico, na área de atuação acadêmica, 
publicado ou aceito para publicação. (Indicação Nº1/88-CEPE). 
 

Importante é observar que o item 5 ressalta a necessidade da produção 

didática ou técnica ser relacionada à área de atuação acadêmica, mostrando que 

a relação entre o que os professores produzem e sua atuação na Universidade é 

fundamental e pertinente. 

Interessante também é a correlação feita no item 6, quando vincula 

produção decorrente de atividade docente, o que valoriza e estimula as 

produções na área da docência, enriquecendo a literatura nessa área do 

conhecimento, o que pode contribuir para a melhoria da qualidade das ações no 

âmbito do cotidiano dos cursos e similares. 

Em decorrência dessas orientações, o professor elabora seu relatório e o 

encaminha à mesma Comissão de Avaliação – já citada – que deverá “emitir 

parecer conclusivo” com as indicações “apto” ou “não apto” para a progressão 

funcional, com base também nos resultados do Questionário-Padrão. 
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A avaliação docente, então, vai sendo efetivada dessa maneira, imbricada 

nos procedimentos da progressão funcional, que, para alguns, 

(...) é uma coisa muito formalista, porque além de analisar aqueles 
documentos, aqueles anexos, onde ele diz o que fez etc. e tal, deveria ter 
também uma instância mais viva, uma conversa com o professor ou algo 
mais qualitativo. Acho uma coisa muito fria: foi dito, aí você confia porque 
é seu colega. Outro dia eu não cheguei a participar da progressão de um 
professor porque eu acho que ele é uma pessoa extremamente relapsa. 
(PR). 
 

Alguns entrevistados (66%) consideram que o teor dos relatórios 

apresentados pelos professores pouco expressam a pertinência e articulação das 

atividades realizadas e a área de atuação na Universidade, embora essa seja uma 

orientação legal, conforme comentado anteriormente. 

Na sequência, após aprovação da Comissão, o processo é encaminhado à 

CPPD para as devidas providências, conforme legislação da Universidade. 

A participação da CPPD na vida funcional dos docentes foi definida na 

Resolução Nº05, de 28 de abril de 1988, aprovada pelo CONSUNI, quando 

estabeleceu que devesse ter “por finalidade prestar assessoramento ao Reitor e 

aos Órgãos Deliberativos Superiores da Universidade Federal do Ceará, na 

formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente”.  

No que concerne às questões de avaliação docente, tem suas funções 

bastante restritas, conforme se pode observar no Regimento Interno da CPPD, 

onde estão, dentre outras, as seguintes atribuições: 

Art. 2º - (...) 
I – apreciar os assuntos concernentes: 
a) à alteração do regime de trabalho dos docentes;  
b) à avaliação de desempenho para progressão funcional dos docentes; 
c) aos processos de ascensão funcional por titulação; 
d) à solicitação de afastamento para pós-graduação; 
e) à necessidade de admissão de professores. (Resolução Nº5/88-
CONSUNI). 
 

Considerada muito cartorial (Reitor), quanto à avaliação docente, a CPPD 

efetiva trabalho burocrático. Suas ações estão mais relacionadas à conferência 



 

 

145

dos documentos exigidos pela legislação para que a progressão funcional se 

efetive, conforme se pode deduzir também da seguinte fala: 

Realmente nós não vamos questionar nada. A nota que vier, o tanto que vier 
não vai prejudicar a promoção dele, porque a CPPD olha se foi avaliado. 
Então pronto! Nós não olhamos o grau da avaliação. Enquanto o CEPE 
não aprovar uma nova ficha, que deve ser feita pelo pessoal da Educação, 
nós não podemos fazer nada. Nós achamos que essa avaliação aí – o tipo de 
pergunta que tem – é muito incoerente. (GCNA). 
 

Depois de realizada a conferência da documentação recebida, caso esteja 

tudo em conformidade com a legislação, a CPPD aprova o pedido de progressão 

e o encaminha à SRH para as devidas providências e efetivação dos benefícios 

aos quais o professor passa a ter direito. 

Considerada mais uma das instâncias possíveis de participar do processo 

de avaliação docente, a SRH só registra a progressão (GCNA), embora na 

avaliação do técnico-administrativo participe de todas as etapas. Ressaltam, 

ainda, que o trabalho realizado com os servidores técnico-administrativos é 

muito bom e produtivo, mas confessam que com os docentes, além de não 

participarem da avaliação, realmente não conseguem promover atividades que 

possam contribuir para as ações que efetivam no âmbito da Universidade. 

Ao finalizar a progressão, registra as informações recebidas da CPPD, 

incluindo na folha de pagamento do professor todos os acréscimos salariais a 

que passou a ter direito. 

Consumado o percurso da progressão funcional dos professores, se 

percebe que a opinião dos discentes – Questionário-Padrão – e do próprio 

professor interessado – Relatório Docente – é que fornecem dados para que se 

tenham os resultados da avaliação, pois as demais instâncias apenas analisam o 

que já foi informado por estes, o que enseja parcialidade subjetivamente 

vivenciada durante o processo. 

A representatividade dos sujeitos que participam da avaliação docente, 

diante das diversas categorias profissionais que convivem com o professor – 

chefe de departamento, coordenador de curso, servidor técnico-administrativo, 
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entre outros – é uma questão importante a ser destacada. Possibilita a existência 

de certas distorções entre a prática docente vivenciada e os resultados 

avaliativos descritos no papel, pondo em dúvida a qualidade e a veracidade das 

informações. 

Essa é uma preocupação compartilhada e confirmada pela seguinte 

citação, que expressa o diálogo entre um professor (P) que repetidas vezes era 

reclamado por alguns alunos, e um gestor (G), ao qual o curso é vinculado, 

relatado por esse mesmo gestor: 

(...) então ele falou:  
P-Professor, o senhor está me criticando, o senhor está levantando 
suspeitas sobre a minha conduta como professor? Abra o envelope de 
avaliação que eu quero ver o que os alunos estão achando de mim. 
E eu disse: 
G-Olha, tem alunos que vêm reclamar de você aqui, eu não preciso abrir as 
avaliações. 
P-Mas eu quero ver. 
G-Então vamos abrir as avaliações.  
Ele tinha três avaliações, eu não me lembro se eram duas ou três, mas ele 
estava há um ano e meio na Universidade. Aí quando eu abri as avaliações 
do professor, eu fiquei surpreso: era tudo dez, quase tudo dez! Então, aqui e 
acolá um botava um oito e tudo. E também nós tínhamos cuidado de na 
pasta do professor anexar todas as sínteses, porque a gente fazia também 
uma avaliação, assim muito rápida, do nível de aprovação dos alunos nas 
disciplinas, que não era obrigatório no processo, mas a gente fazia. (...) Aí 
eu levei também as sínteses, e todos os alunos tinham 100% de freqüência e 
todos os alunos passavam por média com nota dez. Aí eu disse: 
G-Professor, me diga uma coisa, como é que o senhor consegue, eu 
gostaria de ter um rendimento desse, extraordinário. Não tem aluno 
reprovado, ninguém faltou às aulas. 
Veja só, o professor não vem à aula e todos os alunos têm 100%. Aí eu fui 
além. Eu digo, eu vou conversar com os alunos porque eu fiquei 
extremamente irritado com isso, pela forma como os alunos cobravam e 
pela forma como eles avaliavam. Aí o sentimento daquela turma que tava 
cobrando era assim: ‘Não professor, é porque ele não incomoda a gente e a 
gente passa, não precisa estudar’. Já pensou? (...) Famoso pacto da 
mediocridade. Então isso é um exemplo de que muitas vezes a parte 
burocrática é facilmente atendida. (DirC/F). 
 

Em 1994, a Resolução Nº57, aprovada pelo CEPE em 12 de dezembro, 

passou a estabelecer outros detalhamentos sobre a progressão funcional dos 

docentes, então especificamente da Carreira de Magistério Superior da UFC, de 

uma classe para outra: 
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Art. 1º - A progressão funcional dos docentes integrantes da Carreira de 
Magistério Superior, de uma classe para outra, exceto para a classe de 
Professor Titular, ocorrerá por Titulação ou mediante avaliação de 
desempenho acadêmico. (Resolução Nº57/94-CEPE). 
 

Em seu Art. 6º, observa-se a importância que continua a ser dada à 

avaliação sobre a atuação dos docentes feita na opinião dos discentes, reiterando 

a obrigatoriedade de inserir os resultados obtidos mediante aplicação de 

instrumentos avaliativos devidamente aprovados pelo CEPE. 

É exigido também que o docente elabore um relato de suas atividades, ou 

seja, o antigo Relatório que então passa a ser chamado Memorial, conforme se 

pode confirmar a seguir: 

Art. 7º - O requerimento de Progressão por avaliação do desempenho 
acadêmico será encaminhado pelo interessado ao Chefe do respectivo 
Departamento, instruído com memorial, no qual constem as atividades 
acadêmicas desenvolvidas durante o período intersticial, acompanhado da 
respectiva documentação. (Resolução Nº57/94-CEPE). 
 

Acredita-se que, no formato de Memorial, haja possibilidade para 

descrição de aspectos importantes inseridos nas intenções do professor ao 

realizar, por exemplo, determinado curso e a sua correlação com as ações que 

desenvolve na Instituição. 

Em relação à produção técnica ou cultural do docente, um aspecto 

interessante a ressaltar decorre da seguinte orientação: 

§ 2º A produção técnica ou cultural do docente será ajuizada pela Comissão 
de Avaliação levando em conta, entre outros fatores, as efetivas 
contribuições para a melhoria do ensino e as relevantes contribuições para o 
desenvolvimento social, técnico ou cultural da região ou do País. (Art. 8º - 
Resolução Nº57/94-CEPE). 
 

Com o surgimento da classe de Professor Associado no âmbito do ensino 

superior brasileiro, a UFC aprova a Resolução Nº23, de 31 de julho de 2006, 

pelo CEPE, regulamentando a progressão funcional para que o Professor 

Adjunto tenha possibilidade de ascensão na sua carreira docente. 
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Igualmente às demais resoluções, inicialmente são definidos critérios que 

deverão ser observados – e obedecidos – nos trâmites do requerimento de 

progressão: 

Art. 2º - A progressão funcional para o nível inicial da Classe de Professor 
Associado é privativa dos docentes que, cumulativamente, preencham os 
seguintes requisitos: 
I - estar há dois anos, no mínimo, no nível 4 da classe de Professor Adjunto; 
II - possuir título de Doutor ou Livre-Docente; e 
III - ser aprovado em avaliação de desempenho acadêmico. (Resolução 
Nº23/06-CEPE). 

 
 Embora esses critérios pareçam condizentes com o que já era exigido 

para as demais classes, nesse caso de progressão para Professor Associado, a 

expressão “avaliação de desempenho” passa a ter diferente sentido: 

Art. 3º - A avaliação de desempenho de cada docente será baseada nas 
informações constantes do seu currículo e do Relatório Individual de 
Atividades para Avaliação do Professor Adjunto, nível 4, desde que 
devidamente comprovadas. (Resolução Nº23/06-CEPE) 
 

Observa-se que não consta, no decorrer do texto, a indicação de avaliação 

docente realizada pelos discentes, uma das formas importantes que existem de 

conhecer o que se pensa sobre a docência na Instituição. 

Seguindo o texto da Resolução, alguns esclarecimentos são feitos em 

relação aos aspectos a avaliar. O Art. 5º informa que a avaliação de cada docente 

envolverá a análise das atividades pertinentes ao desempenho acadêmico em 

sete categorias: 1. Atividades de Ensino; 2. Produção Intelectual; 3. Atividades 

de Pesquisa; 4. Atividades de Extensão; 5. Atividades de Administração; 6. 

Atividades de Representação; 7. Outras Atividades. 

Embora considerando a pertinência dessas atividades, ainda não é possível 

perceber a presença de avaliação docente feita pelos discentes, mesmo com o 

que está detalhado sobre ensino: 

I – categoria 1: Atividades de Ensino, abrangendo as previstas no art. 44 da 
Lei 9.394/96, considerando-se as disciplinas ministradas desde que 
formalmente incluídas no plano de integralização curricular dos cursos de 
graduação e pós-graduação da UFC. (Art. 5º - Resolução Nº23/06-CEPE). 
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Considerando que o Art. 44 da LDB 9394/93 se refere aos tipos de cursos 

e programas da educação superior brasileira, esse detalhamento não permite 

maiores esclarecimentos sobre a permanência ou ausência dos discentes no 

momento da avaliação de seus professores. 

Finalmente, consta ainda no Art. 5º a seguinte informação: 

Parágrafo único. Somente fará jus à progressão funcional à classe de 
Professor Associado o docente que comprovar, obrigatoriamente, a 
realização das atividades de ensino (art. 5º, inciso I) e de produção 
intelectual (art. 5º, inciso II), exceto no caso de ocupantes de cargo ou 
função de direção ou assessoramento que, nessa condição, estejam 
dispensados das atividades de ensino. (Resolução Nº23/06-CEPE). 
 

É notável a seriedade com que se exprime ser a docência em graduação e 

pós-graduação prioridade a ser considerada no momento da progressão 

funcional para Professor Associado.  

Mais uma vez, no entanto, não se percebe a presença dos alunos nesse 

momento considerado tão importante, pois, conforme dito, o professor precisa 

comprovar a realização das atividades de ensino, o que é diferente de comprovar 

também o resultado das avaliações feitas sobre o trabalho docente nas 

respectivas disciplinas ministradas, como ocorre na progressão para as demais 

classes do magistério superior da Universidade.  

Nesse contexto em que a progressão funcional passa a ter alguns 

redirecionamentos, ocorre um fato positivo a considerar, decorrente da 

Resolução Nº24, de 04 de setembro de 2006, aprovada pelo CEPE, que 

flexibiliza a composição das Comissões de Avaliação: 

Art. 1º - O § 1º do art. 9º da Resolução nº.57/CEPE, de 12/12/1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
Art. 9º ............... 
“§ 1º A Comissão de Avaliação de que trata o inciso II deste artigo será 
composta por 03 (três) professores Titulares, Associados e/ou Adjuntos, 
desde que portadores do título de Doutor ou Livre-Docente, na progressão 
funcional para a classe de Professor Adjunto, e de 03 (três) professores 
Adjuntos portadores, pelo menos, do título de Mestre, na progressão para a 
classe de Professor Assistente”. (Resolução Nº24/06-CEPE). 
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Essa decisão foi importante e coerente, considerando-se pelo menos dois 

aspectos: que essa exigência já não mais existia para a composição das 

comissões julgadoras dos concursos públicos da UFC, conforme alteração 

realizada “por força da nova redação dada ao art. 147 do Regimento Geral da 

UFC vigorante”, e admitindo que essa imposição – consoante a própria redação 

dessa Resolução – realmente fazia parte de atitudes 

(...) “engessadas” em face da exigência desarrazoada e desigual do § 1º. do 
art. 9º. da Resolução nº57/CEPE que continua11 a impor como membros, 
exclusivamente, Professores Titulares, com o título de Doutor, 
inviabilizando a avaliação em algumas unidades acadêmicas. 
(Considerandos - Resolução Nº24/06-CEPE). 

 
Essas novas resoluções, entretanto, não contemplam modificações que 

incluam critérios de avaliação dos professores da Universidade articulados à 

formação docente, nem ajustes ou inovações pertinentes ao Questionário-

Padrão. 

Observa-se a necessidade de orientações ou condicionamentos referentes 

à contínua formação docente desses professores, pois nem antes, nem durante, 

nem depois, ou seja, nem no seu ingresso, essa formação é exigida, tampouco no 

período do estágio probatório, nem quando das progressões funcionais. 

Continua-se, então, sem evidenciar a exigência dessa formação para que o 

professor ascenda e finalize sua carreira, que, como o próprio nome diz, é 

fundamentalmente docente. 

Essa é a sistemática de avaliação docente legal e também regularmente 

efetivada na Universidade, presente na atualidade de sua política institucional. 

Em paralelo, entretanto, foram identificadas outras ações de avaliação docente, 

ao longo do período em estudo, relevantemente passíveis de análise, conforme 

comentários ao longo do texto apresentado a seguir. 

 

 

                                                           
11 Continuava, no momento da justificativa dessa Resolução. 
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4.3. Gratificação de Estímulo à Docência – GED 

A Gratificação de Estímulo à Docência–GED (1998) surgiu, no âmbito da 

pesquisa de campo, como referência marcante de um momento no qual as ações 

dos professores eram mais bem conhecidas e burocraticamente mais organizadas 

no âmbito da UFC.  

Embora tenha tido caráter temporário como avaliação, referida 

gratificação estava relacionada diretamente às atividades de ensino - entre outras 

– no âmbito da Universidade, motivo pelo qual é analisada no estudo aqui 

apresentado. 

A GED foi instituída pela Lei Nº9.678, de 03 de julho de 1998, 

estabelecendo em seu Art. 1º que esse benefício passaria a ser direito dos 

“ocupantes dos cargos efetivos de Professor do 3º Grau, lotados e em exercício 

nas instituições federais de ensino superior, vinculadas ao Ministério da 

Educação e do Desporto – MEC”. 

Os valores financeiros atribuídos à gratificação de cada professor 

participante dessa avaliação eram decorrentes da pontuação adquirida mediante 

a análise das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas, 

conforme está nos §1º e §2º do Art.1º.  

Decorrente de exigência no §6º do Art.1º, cada IFES deveria elaborar, e 

publicar no Diário Oficial da União, regulamento próprio para a adequada 

implementação da avaliação docente para efeito da GED. 

Na Instituição, a GED foi regulamentada por determinação do Reitor, pela 

Portaria Nº1257, de 06 de novembro de 1998, estabelecendo critérios e 

instrumentos de avaliação do desempenho docente para este fim. 

Em relação ao instrumento avaliativo, estabeleceu que: 

Art. 2º - A avaliação de desempenho será baseada nas informações 
constantes no Relatório de Atividades para Avaliação de Desempenho 
Docente, devidamente comprovadas, obedecendo ao roteiro previsto no 
mesmo, preenchido pelo interessado ou por seu procurador. 
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Parágrafo Único – A não-apresentação deste Relatório pelo docente 
implicará na sua exclusão do processo de avaliação. (Portaria Nº1257/98-
Reitor). 
 

O Relatório de que trata o Art. 2º solicita informações sobre atividades de 

ensino, produção intelectual, pesquisa, extensão, qualificação, administração, 

representação acadêmica e orientação. 

A formação está representada no item “qualificação”, onde são solicitados 

dados sobre as “atividades atuais de pós-graduação e estágio de pós-doutorado”, 

detalhando a “natureza, instituição, data de início e situação atual”. 

Em decorrência das Normas para Aplicação dos Indicadores Utilizados 

para Efeito de Avaliação do Desempenho Docente e Atribuições da GED, havia 

a orientação de que cada centro ou faculdade, por meio das suas comissões 

setoriais de atribuição da GED, designadas pelo diretor, deveria avaliar seus 

docentes e encaminhar para a Comissão Institucional de Atribuição da GED – 

CIAG, o Parecer da Comissão e Pontuação, por docente. 

Como se pode observar, para efetivação dos trabalhos foi criada a CIAG, 

além de comissões setoriais de atribuição da GED, em cada centro e faculdade 

da UFC. 

Concluídos os procedimentos avaliativos, os resultados eram, então, 

organizados para serem encaminhados, conforme a seguinte orientação: 

Art. 6º - Ao final do processo de avaliação, a Comissão da Avaliação 
Institucional do Desempenho Docente – CAIDD encaminhará à 
Superintendência de Recursos Humanos, para as providências cabíveis, e 
aos Centros e Faculdades, para conhecimento, a relação dos professores 
avaliados com suas respectivas pontuações, limitadas a um total de 140 
(cento e quarenta) pontos. (Portaria Nº1257/98-Reitor). 
 

Orienta ainda no sentido de que após a conclusão da análise das 

informações fornecidas e possíveis recursos para nova análise, deverá haver: 

publicação da análise dos recursos e envio à SRH para inclusão na folha de 
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pagamento; e envio dos Resultados da Avaliação GED à Secretaria de Educação 

Superior - SESu/MEC, através do INFOGED12. 

No âmbito da comunidade universitária, a implementação da GED foi 

percebida de várias formas: 

O professor não era obrigado a se submeter a essa avaliação, era, digamos 
assim, de caráter pecuniário, uma avaliação que o cara se submetia pra 
ganhar dinheiro, pra aumentar o seu salário, (...) visto pelos docentes como 
uma forma de simplesmente dar aumento salarial diferenciado. (DirC/F). 

 
É triste você ter uma gratificação para fazer o que é óbvio, eu acho que foi 
um atestado de incompetência aceitar uma gratificação de estímulo à 
docência quando eu sou docente do ensino superior. Na verdade foi um 
jogo do governo porque o que os professores queriam durante as greves era 
que as gratificações fossem incorporadas ao salário, que fosse vencimento 
básico, porque na hora da aposentadoria tudo isso vai embora. (PR). 
 
Eu lamento que a GED, que era o único instrumento que a gente dispunha 
pra verificar o compromisso do docente com o ensino de graduação, tenha 
desaparecido e até hoje não tenha surgido um instrumento. (DirC/F). 
 

Alguns entrevistados (20%) consideram que no tempo da GED havia pelo 

menos a intenção de trabalhar os resultados observados sobre os professores, 

motivo pelo qual chamavam aqueles cujas avaliações não eram boas e tentavam 

discutir as pontuações não alcançadas, tentando convencer o professor da 

necessidade de mudar alguma atitude problemática para o bom andamento do 

curso. Depois da GED, confessam que essa prática desapareceu. 

Contraditoriamente, muitos (80%) consideravam que, com as informações 

obtidas com a GED, ocorria o mesmo problema que com os demais 

instrumentos de avaliação dos docentes da Universidade, como pode ser 

confirmado pela seguinte citação: 

A GED foi o momento mais rico da Universidade Federal do Ceará, porque 
todo mundo tinha que elaborar um relatório periodicamente sobre suas 
atividades, um relatório denso. Mas a Universidade aproveitou 
pouquíssimo desse material que era uma riqueza, era um imposto de renda 
da docência. (...) Mas na época da GED a avaliação recaía sobre o 
financeiro, e bastava você produzir, era a produção científica e lá no 

                                                           
12 Espaço virtual “que deverá abrigar todos os documentos, informações e comunicações relativas à atribuição da 
GED pelas IFES”, disponível (no período em vigência) através da página www.mec.gov.br/infoged, sob o título 
InfoGED – Avaliação Docente nas IFES. (BRASIL, 2001). 
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documento não tinha nada sobre formação docente, não precisava. 
(GCNA). 
 

Ao analisar o material coletado sobre cada docente, o Parecer da 

Comissão e Pontuação elaborado pela CIAG tinha estrutura quantitativa, 

pontuando cada atividade realizada, sem, entretanto, elaborar comentários. 

Mesmo ao finalizar o processo, quando a CAIDD deveria encaminhar a 

relação dos professores avaliados com suas pontuações para os respectivos 

centros e faculdades, havia a orientação de que era apenas para conhecimento, 

ou seja, o resultado da avaliação da GED efetivamente tinha o objetivo de 

retorno financeiro para o professor, sem recomendações de que essas 

informações tivessem alguma repercussão para a progressão funcional e/ou para 

redimensionamento das ações docentes. 

Essa falta de articulação com a progressão funcional era claramente 

perceptível pelo fato de que a quantidade de pontos que um professor fazia não 

constituía informação considerada nos documentos anexados ao processo, o que 

ensejava, inclusive, 

 repetição de documentos, porque quem preparava uma documentação 
para a GED preparava uma mesma documentação para a progressão. E 
quando chegava ao final do ano a gente tinha que preparar, por exemplo, 
se viessem avaliadores de curso, tinha que preparar também essa mesma 
documentação. Uma duplicidade de documentos assim impressionante! 
(ChDpto).  
 

Uma dificuldade enfrentada em decorrência da GED refere-se à 

importância e prioridade das ações efetivadas pelos professores, que passaram a 

ter como referência os critérios da GED em detrimento das necessidades e 

especificidades da própria Universidade: 

Então, havia muito questionamento de professores exatamente quanto a 
isso, porque uma determinada atividade tinha muitos pontos e outra tinha 
uma pontuação muito baixa. Acabou que muitas atividades passaram a 
deixar de ser valorizadas na Universidade porque não eram bem pontuadas 
na GED. Por exemplo, a gente tinha dificuldade de formar uma Banca 
porque o professor não tinha interesse na pouca pontuação para a GED. 
(ChDpto). 
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Em conformidade com a maior parte das opiniões, a GED promoveu certo 

equilíbrio das atividades exercidas pelos professores: quem ministrava muita 

aula na pós-graduação passou a atuar também na graduação; os que 

desenvolviam maior parte das atividades na docência passaram a se envolver 

também com pesquisa e extensão; os que se envolviam mais com pesquisa 

passaram a desenvolver também trabalhos de extensão. 

Um dos fatores de destaque se refere ao fato de a Portaria determinar, em 

seu Art. 5º, que “para ter direito à GED, independentemente do regime de 

trabalho, o docente deve ministrar um mínimo de 8 (oito) horas semanais de aula 

(...)”. Essa carga horária pode ser diferenciada caso o docente esteja exercendo 

alguma atividade na gestão – coordenação de curso, chefia de departamento, 

vice-direção de centro ou faculdade – passando a ser obrigatória a carga de 4 

(quatro) horas semanais. 

Muitos consideram que, embora não tenha sido determinado que as aulas 

tivessem que ser na graduação, esta foi beneficiada no sentido de ter maior 

procura de docentes por disciplinas da graduação, pois a oferta de carga-horária 

na pós-graduação não supria a quantidade de pontos necessários ao item 

“docência” na avaliação da GED.  

Essa determinação reconduziu, então, muitos professores às salas de aula 

da graduação, amenizando um sério problema existente na Universidade 

relacionado à atuação de doutores e mestres prioritariamente na pós-graduação. 

Alguns outros gestores, entretanto, inteirados dos problemas relativos à 

docência, pensam diferente: 

Ao contrário, eu acho que a preocupação sobre a qualidade da docência 
aumentou, porque aí nos tivemos um contingente extremamente qualificado, 
com doutorado, mas que continuava se revelando frágil na formação 
docente, nas questões da docência. Então, eu penso que um aspecto positivo 
que a gente pode ressaltar é que ela revelou a fragilidade da formação na 
pós-graduação para docência no ensino superior. E aí desencadeou a 
necessidade de uma formação mais qualificada em relação à docência. 
(PR). 
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Embora a maioria entrevistada (95%) considere que a GED podia até ser 

ruim no sentido de que era um instrumento de pressão, ressaltam que conseguia 

mobilizar a Universidade, principalmente nos seguintes aspectos: os professores 

perceberam maior quantidade de dinheiro; maior quantidade de docentes passou 

a dar aulas na graduação – como já dito – para elevar o número de pontos – e de 

gratificação; os professores aumentaram a quantidade de publicação; a UFC 

organizou quantidade bem maior e mais detalhada de dados sobre as atividades 

desenvolvidas pelos docentes. 

Note-se que a ideia de “quantidade” foi repetidas vezes citada 

propositadamente no parágrafo anterior, demonstrando que os ganhos se 

caracterizaram fundamentalmente pelos aspectos quantitativos, não havendo 

maiores preocupações com o mérito ou a pertinência das atividades 

desenvolvidas pelos docentes. A produção literária, por exemplo, ganhava 

pontuação independente da contribuição que desse à área de atuação do 

professor. 

Em termos de avaliação da docência, também se considerava suficiente 

fornecer informações em termos de quantidade, como, por exemplo, a 

quantidade de horas-aula que o professor dedicou a disciplinas na graduação, 

sem ser necessária a avaliação da qualidade das aulas e do aprendizado dos 

alunos. 

 Considera-se que a GED era uma gratificação extratificada condicionada 

a uma avaliação quantitativa (DirC/F) que não se preocupava, por exemplo, se 

o número de artigos publicados tinha alguma relação com a área de atuação do 

professor ou se iria contribuir para a melhoria da sua docência na graduação ou 

na pós-graduação, embora pelo próprio nome o foco parecesse ser a docência. 

O que estava no texto da Lei propunha uma avaliação qualitativa, 

entretanto, o que foi estabelecido na prática contradiz bastante essas intenções 

iniciais. Como exemplo, se pode observar a seguinte citação: 
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Agora, que eu saiba, no tempo da GED o que se olhava era muito formal, 
tava lá no plano departamental, o professor dava aula e tal. Não se entrava 
na qualidade. Porque o que se pedia? Uma declaração da carga horária do 
professor em aula e o departamento dava de acordo com o plano 
departamental. (Coord). 
 

Uma das maiores evidências de que a avaliação proposta pela GED não 

tinha compromisso com a melhoria da docência foi o próprio fato de ter sido 

incorporada ao salário dos professores, não sendo mais necessários relatórios e 

comprovantes das atividades desenvolvidas por eles. 

A gratificação, com efeito, foi incorporada/mantida com dois diferenciais: 

primeiro, de forma não mais estratificada, isto é, todos passaram a receber um 

mesmo percentual, independentemente da atuação docente, de pesquisador e 

extensionista, pelo fato de não ter sido mais condicionada a uma avaliação, o 

que representa o segundo diferencial de mudança. 

Nesse momento, muitos docentes se consideraram injustiçados, pois a 

incorporação se deu indiscriminadamente de forma coletiva, conforme se pode 

observar no seguinte relato: 

(...) quando o Governo estabeleceu que a GED pudesse ser paga 
integralmente para todo mundo, na minha avaliação foram cometidas duas 
injustiças: a primeira, quer dizer, quem recebia a GED e recebia menos 
porque não tinha pontuação máxima, porque não produzia igual aos outros, 
passou a receber a mesma coisa de quem alcançava a pontuação máxima; e 
o pior de tudo é que quem não tinha condições sequer de receber o valor 
mínimo recebeu igualmente. Então, o que houve nesse momento? Houve um 
aumento de salário substancial para quem não produzia e aumento nenhum 
para quem produzia. (DirC/F). 
 

Existe perceptível satisfação pelo fato de a GED ter sido incorporada ao 

salário em termos de gratificação e um notório lamento de ter sido finalizada na 

condição de “avaliação”, mesmo com sua visão restrita, parcial e quantitativa.  

Em decorrência dessa incorporação, situou-se o professor negligente no 

mesmo patamar do competente pela maneira como foi beneficiado e ainda 

ocorreu semelhante situação à que antecedeu a GED, dos professores ditos 

medalhões se ausentarem novamente de aulas na graduação (DirC/F). 
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Acredita-se que, por se tratar da avaliação do professor na sua 

individualidade, esse poderia ter sido importante espaço para que, por exemplo, 

a docência efetivada na Universidade fosse mais conhecida. Poderia ter se 

constituído subsídio primordial para uma política institucional de formação 

docente contínua e continuada de seus professores, mediante análise das 

avaliações, reorientando suas bases teóricas sobre a docência e redimensionando 

suas práticas sempre que necessário. 

Algumas outras iniciativas de avaliação docente são realizadas no âmbito 

de cursos vinculados às Pró-Reitoria de Graduação – PRGr e Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG. Embora um pouco isoladas da política 

institucional de avaliação, como está demonstrado a seguir, essas ações 

representam importante referencial para análise sobre as possíveis 

consequências e contribuições que efetivam diante da trajetória dos professores 

na Instituição.   

 

4.4. Avaliação de cursos 

Ao longo da pesquisa de campo, foi possível perceber a existência de 

ações de avaliação docente estabelecidas em relação à formação efetivada em 

cursos de graduação e pós-graduação da UFC.  

As respectivas pró-reitorias buscam estabelecer alguma forma de 

acompanhar o desenvolvimento dos seus respectivos cursos, além da Faculdade 

de Medicina, que estruturou uma sistemática de avaliação da proposta curricular 

implementada a partir de 2001. 

Avaliação de cursos de graduação 

A avaliação dos cursos de graduação da Universidade pode ser 

considerada outra ação na qual ocorre avaliação dos professores, que no período 

em estudo, foi efetivada pela Avaliação das Condições de Ensino – ACE, sendo 

realizada posteriormente por meio da Avaliação dos Cursos de Graduação – 

ACG. 
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Essa sistemática de avaliação é concebida e acompanhada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC, o 

qual orienta e fornece material virtual e escrito como subsídio aos educadores 

envolvidos nesta ação, disponibilizando os formulários eletrônicos em tempo 

hábil para que todos os procedimentos avaliativos se efetivem em cada IES. Na 

UFC, essas avaliações são realizadas com o suporte da PRGr. 

Considerada processo avaliativo que afere a qualidade do ensino, a ACE é 

realizada nos momentos de credenciamento e recredenciamento de IES, 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, 

efetivando-se como procedimento regulatório. 

A Universidade realiza a ACE em conformidade com as determinações do 

INEP, estabelecidas nos manuais disponibilizados pela Diretoria de Estatísticas 

e Avaliação da Educação Superior – DAES, os quais são fornecidos para as IES 

sob avaliação, contendo as informações necessárias à efetivação do processo 

avaliativo.  

Ressalta-se que, pela semelhança entre os manuais dos diversos cursos, 

nesta pesquisa, tomou-se como referência o Manual de Avaliação do Curso de 

Medicina, de outubro de 2002. 

Nos formulários eletrônicos a serem preenchidos por parte de cada IES a 

que a avaliação se destina, são avaliadas três dimensões pertinentes à Instituição 

e suas ações: Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica; Dimensão 2 – 

Corpo Docente; Dimensão 3 – Instalações. 

Essas dimensões estão assim subdivididas: Dimensão 1 – Organização 

Didático-Pedagógica: 1.1 Administração acadêmica, 1.2 Projeto do curso, 1.3 

Atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação; Dimensão 2 – Corpo 

Docente: 2.1 Formação acadêmica e profissional, 2.2 Condições de trabalho, 2.3 

Atuação e desempenho acadêmico e profissional; Dimensão 3 – Instalações: 3.1 

Instalações gerais, 3.2 Biblioteca e 3.3 Instalações e laboratórios específicos. 
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Em decorrência dos objetivos desta tese, buscou-se analisar mais 

especificamente cada dimensão, encontrando-se na categoria 2.1 Formação 

Acadêmica e Profissional a solicitação das seguintes informações: Titulação, 

Experiência Profissional e Adequação da Formação.  

Na Titulação, a ACE busca conhecer o nível de formação que os docentes 

possuem e sua relação com a área que desenvolve as ações na IES. Para cada 

titulação, é informado referencial, como, por exemplo,  

Aceitar como mestres (mestrado acadêmico ou profissional) ou doutores 
somente os docentes cujos títulos tenham sido obtidos em programas de 
pós-graduação stricto sensu credenciados pelo CNE/Capes e devidamente 
comprovados (ver o site da Capes: www.capes.gov.br). Os títulos obtidos 
fora do País deverão estar revalidados no Brasil (ver documentação 
comprobatório). (INEP, Manual de Avaliação do Curso de Graduação em 
Medicina). 
 

Esse aspecto foi considerado importante porque as orientações da ACE 

informam que “os conceitos parciais dos aspectos que constituem este indicador 

serão ponderados de acordo com os seguintes pesos”, transcritos a seguir: 

Docentes com especialização na área*13: 20 
Docentes com especialização em outras áreas**: 05 
Docentes com mestrado na área: 20 
Docentes com mestrado em outras áreas: 10 
Docentes com doutorado na área: 30 
Docentes com doutorado em outras áreas: 15 

(INEP, Manual de Avaliação do Curso de Graduação em Medicina). 
 

Pode-se considerar essa pontuação como importante referencial no âmbito 

do nível de qualidade e pertinência da formação que o professor possui, o que 

passa a ter repercussões diretamente nas atividades que efetiva. 

Para conhecer a Adequação da Formação, o formulário estabelece os 

critérios de avaliação da seguinte forma: 

Docentes com formação adequada às disciplinas que ministram (FA) 
(caracterizada pela formação acadêmica ou experiência docente ou 
profissional no contexto do conhecimento (matéria) trabalhado na 
disciplina em questão). 
Docentes com formação/capacitação/experiência pedagógica (FP) 

                                                           
13 Os asteriscos que constam no texto na ACE se referem a algumas exceções referentes às nomenclaturas 
existentes no âmbito da formação dos docentes dos Cursos de Medicina. 
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(caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de 
disciplinas, de treinamentos ou de capacitação envolvendo conteúdo 
didático-pedagógico). 

(INEP, Manual de Avaliação do Curso de Graduação em Medicina). 
 

A relação entre a formação e o peso que possa ser atribuído está assim 

determinada: “Docentes com formação adequada às disciplinas que ministram: 

70; Docentes com formação/capacitação/experiência pedagógica: 30”. 

Nota-se a importância que começa a ser demonstrada em relação à 

formação docente para o ensino superior, embora ainda não se refira às 

especificidades dessa formação nas áreas do conhecimento nem dos níveis de 

atuação do professor, apenas que deva envolver “conteúdo didático-

pedagógico”. 

Posteriormente ao preenchimento do formulário, as informações são 

analisadas pelo INEP, que emite um relatório informando o resultado final da 

avaliação realizada. 

Passando ao formato da Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, é 

repassado pelo INEP o novo Instrumento de Avaliação dos Cursos de 

Graduação (2006), que igualmente orienta sobre o modo de preenchimento do 

Formulário Eletrônico e estabelece os critérios para atribuição de conceitos. 

Organizada em 3 Categorias, a ACG busca avaliar: 1. Organização 

didático-pedagógica; 2. Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-

administrativo; 3. Instalações físicas.  

Ao buscar conhecer os critérios postos acerca da docência, tanto no 

aspecto formação quanto avaliação, encontrou-se no item Perfil Docente a 

determinação de que a formação é considerada ideal: 

Quando a trajetória de formação dos docentes demonstra que adquiriram 
competências que o tornam aptos a atuar na docência em plena 
conformidade com o projeto pedagógico do curso. Os critérios para o 
ingresso de docentes na IES e a alocação dos mesmos nas unidades de 
estudo, resultam e/ou expressam uma diretriz de ação acessível ao 
conhecimento da comunidade interna e possibilitam o cumprimento de 
todos os objetivos enunciados no projeto pedagógico do curso. A formação 
dos docentes deve ser compatível com: a modalidade de organização 
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acadêmica da IES, a natureza das atividades acadêmicas que desenvolvem, 
as características do contexto da região em que se insere e a concepção do 
curso. (INEP: Instrumento de ACG, 2006, p. 60). 
 

Outras orientações, e que também têm maior pontuação na avaliação, 

referem-se à Implementação de Políticas de Capacitação no Âmbito do Curso, 

considerando fundamental que estas sejam definidas e regulamentadas por 

dispositivos legais e institucionais, que explicitem critérios para a concessão de 

incentivos destinados a apoiar professores para cursar pós-graduação, participar 

de cursos de formação continuada e de estágios e intercâmbios. 

Destaca-se que o Instrumento ressalta, ainda, a importância de 

(...) vinculação da área de capacitação com os interesses institucionais; 
promoção de cursos e seminários voltados para a formação pedagógica; 
mecanismos de apoio ao docente no desempenho de suas atividades 
didático-pedagógicas; assessoramento aos coordenadores e professores, no 
acompanhamento contínuo e sistemático da elaboração e execução dos 
programas de aprendizagem; e formas de sua operacionalização. (INEP: 
Instrumento de ACG, 2006, p. 62). 
 

Outra referência importante relaciona-se ao fato de considerar Docentes 

com Formação Adequada às Unidades de Estudo e Atividades Desenvolvidas no 

Curso aqueles que possuem formação e experiência compatíveis com as 

unidades de estudo e atividades que desenvolvem no curso, em consonância com 

o projeto pedagógico. 

Em decorrência dessas orientações, as informações são coletadas, 

subsidiando o preenchimento do formulário eletrônico no seu devido período, 

determinado pelo INEP. 

Finalizado o prazo, efetiva-se a segunda fase do processo, que é a 

avaliação in loco, ensejando relatório minucioso sobre as dimensões e 

respectivas categorias em avaliação. Nesse momento as informações são 

organizadas destacando-se “forças/potencialidades, fragilidades/pontos que 

requerem melhoria e recomendações”, estas últimas 

(...) buscando detalhar os aspectos que requerem empenho da instituição 
para transformar as fragilidades percebidas em potencialidades e subsidiar a 
tomada de decisões sobre ações a serem implementadas, a curto, médio e 
longo prazos”. (INEP: Instrumento de ACG, 2006, p. 24). 
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As informações dos avaliadores são finalizadas com um “conceito 

final/global de avaliação do curso”, apresentando “análise geral e conclusiva, 

com a identificação de potencialidades e fragilidades do curso e a proposição de 

recomendações com vistas à melhoria da sua qualidade”. (INEP: Instrumento de 

ACG, 2006, p. 25). 

Percebem-se alguns ganhos importantes em relação aos critérios para 

avaliação do ensino efetivado na graduação, pois aos poucos a formação docente 

para o ensino superior passa a estar implícita nas preocupações dos órgãos 

nacionais responsáveis pela avaliação do ensino efetivado nas IES. 

A relação entre a formação e a área de atuação na IES também tem 

destaque especial em vários referenciais solicitados, o que pode constituir 

primeiro passo para que a formação docente também venha a ser mais 

valorizada, se direcionada à área de conhecimento específico na qual atua o 

professor.  

De acordo com os entrevistados, o processo se encerra dessa maneira, 

momento em que se confirma que os dados obtidos com a avaliação dos 

docentes é efetivamente para fins de avaliação de cursos e/ou da Instituição. 

Essa percepção decorre principalmente do fato de as informações e 

resultados dessa avaliação raramente estarem sendo utilizados para reflexão dos 

gestores e docentes, conforme relatado, não sendo também subsídio para a 

própria formação dos professores que deveria ter caráter contínuo e continuado. 

Outra iniciativa de avaliação docente em cursos de graduação foi 

identificada na Faculdade de Medicina – a partir de agora também FMed – no 

âmbito da proposta de acompanhamento e avaliação da nova proposta curricular 

implementada desde 2001. 

Embora em fase inicial, considera-se importante conhecer a trajetória 

dessa experiência avaliativa, que demonstra valor e compromisso com as 

questões da docência, além da perseverança no enfrentamento das dificuldades 
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encontradas ao longo do percurso. Busca-se, então, identificar contribuições em 

vista do redimensionamento das ações docentes e articulação com a progressão 

funcional dos professores. 

Gestores responsáveis por essa avaliação ressaltam que o intento da 

avaliação do curso é conhecer como está sendo efetivada a formação dos alunos 

após a nova proposta curricular. 

Nesse sentido, houve a concepção e aplicação do instrumento de avaliação 

que objetiva perceber avanços e dificuldades, bem como encontrar subsídios 

reflexivos para opções aos enfrentamentos necessários. 

A avaliação mais especificamente docente é efetivada em um dos itens 

que compõem a estrutura do instrumento, considerado importante referencial de 

análise do funcionamento do curso. 

Segundo informações, foi possível executar essa sistemática de avaliação 

nos três primeiros semestres, acompanhando com maior proximidade a 

implementação da nova matriz curricular mediante um corte dos módulos e dos 

docentes, conhecendo o panorama geral, embora se precise ter uma avaliação 

mais aprofundada, pois ela é muito superficial ainda. (GCNA). Consideram que 

precisam entrar em outros aspectos mais específicos do trabalho docente no 

sentido de qualificá-lo mais. (DirC/F). 

Pode-se considerar essa iniciativa importante, especialmente por estar 

comprometida em avaliar a formação dos futuros médicos desde o primeiro 

semestre no qual a nova matriz curricular é implementada, podendo, em tempo 

hábil, ser redimensionada com base em ações reparadoras possíveis de 

aperfeiçoar a qualidade da formação continuamente. 

Relatam principalmente, porém, dois problemas vivenciados que 

dificultam o processo e o avanço avaliativo: a resistência da categoria dos 

professores e o restrito apoio institucional. 

Uma das queixas se refere ao fato de que essa iniciativa de avaliação 

docente não foi ainda incorporada de forma institucional pela Faculdade, 
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ficando a adesão dos professores muitas vezes dependente do grupo que está na 

gestão da unidade acadêmica. 

Acrescente-se a essa dificuldade o fato de que muitos docentes se sentem 

incomodados por terem que se submeter às avaliações periódicas, ficando a 

gestão da Faculdade por vezes submetida à cooperação dos chefes de 

departamentos, os quais têm posições diferentes e até divergentes, provocando 

insatisfações da seguinte ordem: 

Na verdade, essa estrutura departamental é meio corporativista e eu 
entendo que essa estrutura da Universidade como um todo só favorece 
àqueles que não fazem, porque àqueles que fazem não precisa de 
fiscalização, não precisa de nada, eles fazem porque têm responsabilidade e 
fazem. Quer dizer, querem ajudar, porque a pessoa humana tem uma 
tendência a afrouxar as rédeas. (Coord). 
 

Outros gestores da Faculdade concordam com a necessidade de 

acompanhamento docente e a pertinência de seus benefícios, ressaltando, 

entretanto, que em última instância até os próprios chefes de departamento têm 

dificuldades em mobilizar os professores: 

O próprio Chefe de Departamento quer ajudar, mas não tem mecanismos. 
Cada um faz o que quer, do jeito que quer, a gente tá numa política de 
convencimento, de articulação e essa liberdade do docente acaba com tudo 
e ele não presta conta de nada que ele faz. (GCNA). 
 

Embora realizem semestralmente o Encontro de Planejamento Acadêmico 

e de Avaliação, reclamam a resistência que existe por parte de professores, o que 

não impede aprimoramento desse momento: 

A gente tem procurado seguir o que é deliberado nas reuniões, então é um 
avanço, ou seja, eu acho que esse movimento trouxe para o dia a dia da 
Faculdade uma discussão do ensino de graduação, (...) quando as 
preocupações eram muito mais voltadas para quem está pesquisando, para 
quem está publicando. (DirC/F). 
 

Em decorrência, no entanto, de problemas, principalmente de pessoal, na 

composição de uma equipe, os objetivos iniciais foram sendo cada vez mais 

difíceis de alcançar, especialmente pelas dificuldades de análise dos dados, 

como exposto no seguinte relato: 
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(...) a gente estava realmente muito ocupado com a implantação, porque a 
cada semestre o acompanhamento foi muito bem, nos três primeiros 
semestres. Aí depois quando entrou aquela parte clínica foi uma carga de 
trabalho muito maior, e a gente não conseguiu manter o acompanhamento 
do currículo no sistema de avaliação que vinha fazendo a cada semestre. A 
gente começou a fazer uma avaliação no final do semestre, no final de cada 
módulo, que era aplicada uma avaliação e a gente custava muito a digitar 
os dados, tabular os dados, ter um retorno. (GCNA). 
 

Os gestores enfatizam a necessidade de que professores mais envolvidos 

com essa questão possam estar disponíveis e com carga horária justificada para 

atuar como componente da equipe, assim como servidores técnico-

administrativos lotados nesse setor. 

Embora considerando o aspecto positivo da iniciativa dos envolvidos, o 

próprio estádio em que se encontra a avaliação docente impossibilita que se 

constitua fonte de informações para ações de formação docente para a educação 

superior, bem como para a progressão funcional dos professores dessa unidade 

acadêmica. 

Percebeu-se, então, que a resistência da categoria dos professores e o 

restrito apoio institucional são os principais fatores impeditivos do avanço da 

proposta avaliativa, este último sentido principalmente pela falta de espaço 

físico adequado e disponibilidade de pessoal a ser direcionado a colaborar na 

função de avaliar. 

Avaliação de cursos de pós-graduação 

Outra instância da Universidade na qual também existem ações de 

avaliação docente é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG. Em 

sua estrutura administrativa, possui dois setores de fundamental importância 

para o estudo aqui apresentado: a Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação e 

a Coordenação de Capacitação de Recursos Humanos. 

De acordo com as informações obtidas, a avaliação dos cursos de pós-

graduação – até o período em estudo – é estabelecida com base no Aplicativo 

Coleta de Dados CAPES, sistema informatizado desenvolvido com o objetivo de 
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coletar informações dos cursos de mestrado acadêmico, doutorado e mestrado 

profissional integrantes do Sistema Nacional de Pós-Graduação. 

Relatam que essa avaliação busca estabelecer a maneira pela qual as IES 

devem prestar contas da formação que efetivam nesse nível de ensino, ou seja, 

não se trata de uma proposta para avaliar os professores dos cursos, pois as 

informações sobre o corpo docente não representam o seu universo, como 

informa um de seus representantes na Universidade: 

A avaliação realizada não chega a ser do docente, quero dizer, o professor 
é avaliado enquanto corpo docente de um curso de pós-graduação, porque 
a avaliação é do curso. (...) É um sistema com todas as informações 
relativas ao tipo do curso, área de concentração, início de pesquisa, 
disciplina, corpo docente, aluno, produção científica. São sete campos que 
são avaliados e o coordenador de curso preenche essa coleta, que passa 
pela Pró-Reitoria, antes de ser mandada à CAPES. (...) Então, antes desse 
material ser mandado, eu tenho acesso, eu releio esses relatórios todos e a 
gente fica tendo um mapa muito real de como está o desempenho do 
docente. (GCNA). 
 

Complementa, ressaltando que o resultado dessa avaliação enseja a 

detecção de problemas mais pertinentes ao programa que ministram e não ao 

docente enquanto indivíduo. Outra forma de identificar problemas acontece no 

momento em que os alunos procuram a Pró-Reitoria por motivo de insatisfação 

em termos de relacionamento, conteúdo, metodologia e outros que 

comprometem o desempenho do aluno e do professor, mas é uma iniciativa dos 

alunos e não da Pró-Reitoria. 

Outro entrevistado reitera essas informações exemplificando o que ocorre 

na prática: 

Na pós-graduação a avaliação do professor é muito relacionada com a sua 
produção científica e com a produção também de dissertações e teses 
defendidas. Em outras palavras, mede-se assim o desempenho do professor 
pela formação de recursos humanos que promove através de orientações. 
(...) É assim, no nosso entender, a maneira de acompanhar, que é diferente 
do que acontece na graduação, que existe aquele questionário semestral 
que o discente avalia o docente, mas não existe aqui na pós-graduação. 
(GCNA). 
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Embora os entrevistados dessa Pró-Reitoria tenham o mesmo relato em 

relação às praticas avaliativas efetivadas, divergem em relação às necessidades 

que a Universidade tem sobre a questão da avaliação docente, como se pode 

observar a seguir. 

Uma opinião sinaliza a noção de que propostas de avaliação docente nem 

precisariam mesmo ser feitas pela Universidade, pois aquelas em curso 

(...) estão bem organizadas, porque os critérios que a CAPES estabelece, 
tanto pra autorizar o curso como depois pra manter o funcionamento deles, 
são bastante rígidos, claros e transparentes. Provavelmente eles são muito 
mais exigentes do que talvez se tivessem critérios nossos, assim 
institucionais. E pelo fato de serem de um órgão superior que financia a 
pós-graduação eles acabam obrigatoriamente tendo que ser incorporados 
culturalmente pelo grupo que trabalha na pós-graduação. (GCNA). 
 

Ressalta que a avaliação da CAPES já é suficientemente importante pelos 

critérios que estabelece e para a melhor organização dos cursos, pois considera 

que a gente faz aquilo que o sistema de avaliação nos cobra. 

Outra opinião demonstra certa discordância em termos dos critérios 

estabelecidos pela CAPES para avaliar a pós-graduação, pela própria 

experiência que tem com as necessidades da dinâmica dos cursos na Instituição: 

Eu não vejo a questão de capacitação de recursos humanos só pelo ângulo 
do título, eu vejo muito pela formação mesmo do ser humano. As exigências 
da CAPES de muitos trabalhos publicados, e do próprio CNPq, faz o 
professor ter uma preocupação muito grande com a produção científica e 
como consequência isso às vezes diminui o tempo que ele poderia estar se 
dedicando mais do ponto de vista pessoal, de relacionamento humano com 
o orientando. (...) Eu acho que nós estamos vivendo num país, naquele 
momento ainda em que o que pesa é a quantidade. Com o tempo eu espero 
que isso mude e que tenha quantidade, mas com muita qualidade e 
qualidade que tenha a formação realmente de pessoas. A Pró-Reitoria de 
certa forma, então, fica presa à orientação da CAPES. (GCNA). 
 

Embora considere importante o acompanhamento e avaliação da docência 

durante a formação dos alunos da pós-graduação, continua sua fala, expressando 

que a dificuldade se refere ao fato de que 

(...) nós professores somos uma classe muito difícil de ser trabalhada, 
porque tem muito professor ‘estrela’. Para essas pessoas serem avaliadas, 
muitas delas sentem como ofensas. Então, é uma situação muito difícil, 
muito delicada para nós fazermos um acompanhamento. (...) Se o professor 
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compreender que a crítica é construtiva, o andamento, o desenvolvimento 
do trabalho será contínuo de melhorar, mas nem sempre ele pensa assim. 
Pensam mesmo é como uma perseguição e se sentem ofendidos. (GCNA). 
 

Em decorrência das análises feitas, percebe-se que as ações de avaliação 

realizadas na pós-graduação não constituem sistema avaliativo que contribua 

como referencial para algum programa de formação docente para o ensino 

superior da Universidade, nem possuem espaços para que essa formação seja 

critério avaliativo dos professores que participam dos cursos, especialmente por 

serem concebidos e coordenados por outras instituições. 

Outras ações da Instituição, todavia, têm a possibilidade de organizar uma 

avaliação docente mais autônoma, com referenciais contextualizados e 

significativos, como está demonstrado a seguir. 

 

4.5. Autoavaliação institucional 

          A preocupação em conhecer mais diretamente o trabalho dos professores 

pode ser notada também através da Autoavaliação Institucional implementada 

pelo SINAES, no âmbito da política de Avaliação Institucional da UFC. 

SINAES 

Instituído pela Lei Nº10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES explicita 

preocupação, dentre outras, com questões referentes à autonomia das IES na 

condução dos processos avaliativos que, a partir daquela data, deveriam ser 

efetivados, motivo pelo qual estabeleceu que 

Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 
Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos 
processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 
prestação das informações solicitadas pelo INEP (...). (Art. 11, Lei 
Nº10.861/2004c). 
 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Na UFC, por meio de ato do Reitor, a CPA foi constituída através da 

Portaria Nº 922, de 11 de junho de 2004, homologada pelo CONSUNI, 

considerando ainda “a necessidade de desenvolver um sistema de avaliação 
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interna e de cooperação com os sistemas de ensino dos Estados e dos 

Municípios” nos moldes previstos no texto legal do SINAES. 

Reiterando as orientações da Lei, a Portaria da UFC determina que a 

Comissão tenha como atribuições “conduzir os processos de avaliação internos 

da Universidade, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP/MEC”. 

Em sua composição, estavam representantes da Pró-Reitoria de 

Planejamento (Presidente), da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró-Reitoria de 

Extensão, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos docentes, dos 

discentes, dos servidores técnico-administrativos e de dois da sociedade civil – 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará-FIEC e da Central Única dos 

Trabalhadores-CUT. 

A CPA constituída realizou a Autoavaliação Institucional ou Avaliação 

Interna, detalhadamente descrita no documento Relatório Final da Auto-

Avaliação Institucional da UFC (2005/2006) – deste momento em diante 

também chamado de Relatório da CPA. 

Inicialmente essa Comissão propôs a criação de CPAs setoriais, 

representando as nove unidades acadêmicas dos centros e faculdades da UFC, 

(...) com o intuito de descentralizar as atividades de coleta, tratamento e 
interpretação dos dados basilares ao processo de avaliação institucional, 
bem como de facilitar a divulgação e proliferação de informações junto aos 
diversos setores da comunidade interna da UFC. (Relatório da CPA, p.26). 
 

As dimensões institucionais presentes na autoavaliação foram as dez 

recomendadas pelo SINAES, acrescidas de outras três: SINAES – I. A missão e 

o plano de desenvolvimento institucional, II. A política institucional voltada ao 

ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à Extensão, III. A responsabilidade social 

da instituição, IV. A comunicação com a sociedade, V. A política institucional 

de gestão de pessoal, VI. A organização e a gestão da instituição, VII. A 

adequação da infra-estrutura física à missão da instituição, VIII. O planejamento 

e a avaliação institucional, IX. A política interna de atendimento aos estudantes 
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universitários e X. A sustentabilidade financeira institucional; CPA/UFC - 

Dimensão Zero. Contextualização da instituição, XI. Atividades do Complexo 

Hospitalar e XII. Meta-Avaliação e Propostas de Ações Institucionais de 

Aprimoramento. 

Considerando o foco de análise da pesquisa aqui apresentada, torna-se 

importante analisar mais detalhadamente a Dimensão II, por se referir à política 

institucional voltada ao “Ensino” e à “Pós-Graduação”, dentre outros. Em 

conformidade com o Relatório da CPA, essa dimensão deverá permitir analisar:  

(...) (i) a concepção de currículo e a organização didático-pedagógica de 
acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da 
área; (ii) as práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão 
de informações e utilização de processos participativos de construção do 
conhecimento; (iii) a pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo 
em vista os objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, 
econômicas, culturais etc.) e as necessidades individuais; (iv) as práticas 
institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 
apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-
pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino (...). (Relatório da 
CPA, p.21). 
 

Em decorrência, foram elaborados alguns instrumentos com o objetivo 

mais exclusivo de realizar avaliação docente: questionário destinado aos 

discentes, mais especificamente da graduação – a partir de agora também 

chamado Questionário/CPA/G e o questionário destinado aos discentes de pós-

graduação (stricto sensu) – desde agora também chamado 

Questionário/CPA/PG. 

Disponibilizados por meio de formulário eletrônico, no site da UFC, os 

alunos puderam ter acesso aos Questionários da CPA em lugar e hora que lhes 

melhor conviesse – diferente do Questionário-Padrão, analisado anteriormente – 

o que facilitou bastante a adesão, embora não houvesse obrigatoriedade para 

respondê-lo. 

No início dos Questionários da CPA, é solicitado que o aluno forneça os 

seguintes dados: curso, centro/faculdade, gênero, idade, ano de ingresso na 
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UFC, forma de ingresso, instituição em que cursou o ensino médio e isenção no 

vestibular.  

No Questionário/CPA/G, um dos itens a ser avaliado se refere aos 

professores: 

15. Responda às indagações acerca dos DOCENTES, que a seguir são 
apresentadas, considerando uma dentre cinco opções: 
A. ACONTECE COM TODOS OS DOCENTES. 
B. ACONTECE COM METADE DOS DOCENTES. 
C. ACONTECE COM MAIS DA METADE DOS DOCENTES. 
D. ACONTECE COM MENOS DA METADE DOS DOCENTES. 
E. NÃO ACONTECE COM NENHUM DOCENTE.  

 
Continuando o item 15, são relacionados os aspectos que deverão ser 

respondidos/assinalados pelos alunos, os quais estão a seguir descritos pela 

importância que possuem diante dos propósitos deste estudo: 

Aspectos avaliados 
15.1. Uso de aula expositiva. 
15.2. Uso de aula dialogada. 
15.3. Uso de seminários. 
15.4. Uso de atividades de investigação individuais e/ou coletivas.  
15.5. Informa procedimentos e sistemáticas para avaliar a aprendizagem. 
15.6. Sistemáticas adequadas para avaliar a aprendizagem. 
15.7. Uso de instrumentos claros e precisos para avaliar a aprendizagem. 
15.8. Uso de procedimentos didáticos adequados ao nível dos discentes. 
15.9. Avaliação da aprendizagem compatível ao que foi abordado em classe. 
15.10. Discute os resultados da avaliação da aprendizagem.  
15.11. Prioriza o bom relacionamento com os discentes. 
15.12. Estimula a participação discente em sala de aula. 
15.13. Distribui e comenta o programa de disciplina no início do semestre. 
15.14. Estimula o intercambio de ideias entre os discentes.  
15.15. Cumpre sistematicamente os horários de aula. 
15.16. É assíduo. 
15.17. Estimula o trabalho cooperativo. 
15.18. Estimula a análise crítica acerca dos problemas sociais do país.     
15.19. Procura ser avaliado pelos discentes ao final da disciplina. 
15.20. Busca cumprir na íntegra o programa da disciplina. 
 

Observa-se a presença de questões importantes referentes à atuação 

docente, tais como planejamento, metodologia, avaliação, relacionamento, 

organização, que pelo nível de detalhamento em muito podem contribuir para o 

redimensionamento das ações cotidianas efetivadas pelos professores. 
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Um item que chama a atenção refere-se ao 15.18, ao destacar a 

importância dos professores se preocuparem com questões sociais ao 

desenvolverem as temáticas definidas para as disciplinas. 

No Questionário/CPA/PG, o item 9 se refere à avaliação dos docentes, 

contendo todas as questões já citadas do Questionário/CPA/G, acrescidas, 

pertinentemente, de duas: Incentiva a participação em eventos científicos da área 

e Estimula a publicação em livros e revistas especializadas. Pelo fato de as 

características serem semelhantes, os comentários podem ser considerados os 

mesmos. 

Ao examinar o Relatório Final da Auto-Avaliação Institucional da UFC 

2005-2006, houve dificuldade para encontrar resultados e/ou análises dos 

referidos aspectos avaliados decorrentes da aplicação dos Questionários que 

buscavam a opinião dos discentes da graduação e da pós-graduação. 

Posteriormente, foi esclarecido que referidos dados não foram incorporados ao 

Relatório visto a pouca representatividade das respostas, sobretudo no tocante 

à Pós-Graduação (GCNA). 

Outra justificativa se refere à insuficiente estrutura humana e física para 

que a CPA pudesse ter redimensionado a exploração das informações coletadas, 

como expresso no seguinte relato sobre a avaliação dos docentes: 

Esses dados não foram trabalhados. Inclusive no Relatório Final, não 
trabalhei, não fiz análise por curso ou por unidade acadêmica, unicamente 
pelos dois motivos que falei e repito aqui: a falta de tempo e a falta de uma 
equipe para tal, além do que agora há um terceiro elemento que dificulta, 
não possibilita, nos faz refletir, é que não há nenhuma Resolução 
normatizando a atuação dessas Comissões. Esse é um terceiro elemento 
complicador, que nos impede de avançar, que nos impede a análise. Não 
queremos avançar enquanto estivermos descobertos do ponto de vista 
institucional. (GCNA). 
 

Em decorrência da Portaria do Reitor, a Comissão acreditava que seria 

elaborada e aprovada Resolução que expressasse os detalhamentos do trabalho a 

ser realizado sob a orientação e coordenação da equipe já nomeada; entretanto, 

de acordo com as informações, tal Resolução foi elaborada preliminarmente e 
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discutida em algumas reuniões, não sendo encaminhada em definitivo para 

análise e aprovação dos órgãos superiores da Universidade. Neste sentido, nota-

se certo nível de insatisfação, visto que 

(...) não há apoio formal, institucional: ‘Vamos elaborar uma Resolução e 
legalizar a atuação, as atribuições, redução de carga horária dos 
integrantes, ambiente físico para a atuação’. Nós não temos ambiente 
físico, quero deixar a memória, não vou ter onde deixar essa memória, os 
documentos, tudo arquivado, mas não existe o espaço de uma Comissão de 
Avaliação. (GCNA). 
 

Embora sob muitas dificuldades, a CPA espera que esses ajustes venham 

a fazer parte da política institucional da UFC, no sentido de regulamentar sua 

atuação, possibilitando um trabalho bem mais amplo e que repercuta nos 

diversos segmentos, pois esse é o potencial de um sistema de avaliação 

institucional: 

O que nós pudemos fazer em tempo hábil, nós fizemos. Tivemos que 
apresentar relatórios, um relatório, genérico, uma fotografia ampla, porém 
muito superficial da Instituição. O segundo momento que nós planejamos 
foi de diagnósticos setoriais. O que é um diagnóstico setorial? Posso fazer 
um diagnóstico de uma unidade acadêmica ou Centro ou Faculdade, mas 
posso ali dentro de cada Centro ou Faculdade olhar o Curso como 
elemento de análise. Nós não chegamos a fazer isso, havíamos planejado, 
havíamos previsto, mas não o fizemos. (GCNA). 
 

As possibilidades e intenções da CPA estavam comprometidas, ainda, em 

contribuir para elevar a instituição e caminhar numa direção de melhorar a 

atuação, por exemplo, dos professores, melhorando a formação dos docentes 

em aspectos que eles estão fechados e que necessitam redimensionar suas ações 

cotidianas, podendo ser citados como exemplos: 

(...) o professor que não cumpre horário, que não cumpre bem o que foi 
planejado no seu programa de disciplina, que não utiliza bem o material 
bibliográfico, que utiliza material bibliográfico ultrapassadíssimo, que está 
dando uma formação muito desatualizada aos seus alunos. Esses todos são 
aspectos que estão aí presentes nas informações, nos dados que coletamos e 
que, no entanto, não tivemos como apresentar à comunidade por conta 
dessas dificuldades. (GCNA). 
 

Reforçando a importância de que os professores estejam envolvidos nesse 

processo avaliativo, alguns gestores acreditam que o resultado seria bem mais 
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positivo se os dados pudessem ser desagregados para a opinião do 

departamento, para trabalhar isso com o corpo docente, sobre como é que a 

Universidade foi avaliada nesses aspectos e fazer uma discussão mais coletiva 

(PR). 

As dificuldades sobre o trabalho da CPA, entretanto, inviabilizam também 

a continuidade da análise sobre os resultados obtidos por esse instrumento 

avaliativo da ação docente. 

As questões referentes à avaliação e ao acompanhamento das ações 

docentes continuam, então, a preocupar, especialmente àqueles que estão mais 

envolvidos com as iniciativas de avaliação institucional que historicamente a 

UFC tem implementa, por considerarem que 

(...) essa atuação docente é muito à mercê da vontade do professor e de um 
modo geral tem deixado muito a desejar. (...) Eu tenho colegas que atuavam 
em faculdades ou instituições de natureza privada e que havia todo um 
acompanhamento, uma avaliação, uma orientação, retro-alimentação da 
sua atuação. (...) Havia uma cobrança, havia consequências nítidas para a 
atuação dele dentro de determinados critérios orientados pela instituição. E 
chega aqui é uma atuação muito sem acompanhamento, sem procedimentos 
de avaliação, do que ele faz ou do que deixa de fazer. Eles se ressentem 
disso. Eles próprios se ressentem da falta de uma avaliação, da sistemática 
de um acompanhamento, com consequências nítidas, claras da atuação. 
(GCNA). 
 

Pode-se observar que os referenciais descritos nos itens da avaliação 

docente contidos nos instrumentos da CPA demonstram avanços consideráveis 

em relação às questões que envolvem a dinâmica das atividades cotidianas dos 

professores. 

Seria fundamental conhecer, no entanto, os resultados da avaliação 

docente realizada, o que não ocorreu pelo fato de as informações dadas pelos 

alunos não terem sido incorporadas ao Relatório da CPA. Embora um dos 

motivos relatados tenha sido a pouca representatividade dos sujeitos 

respondentes, ainda assim, seria fundamental e bastante valorizado, 

considerando a riqueza das questões aplicadas aos discentes. 
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Os professores são avaliados de modo coletivo, como categoria, pois nas 

informações contidas no início dos Questionários da CPA, mediante os Dados 

do Informante, identifica-se, no máximo, a especificidade do curso ao qual 

pertencem e não o professor individualmente. 

Por esse motivo, mesmo que as informações tivessem sido analisadas e 

retornado à origem dos respectivos informantes, seria possível, no máximo, ter 

uma ideia de como está a atuação da categoria de professores de determinado 

curso. Embora já pudesse colaborar para o debate sobre a docência e oferecesse 

subsídios para a formação docente dos professores da Instituição, acredita-se 

que, pela importância desses instrumentos avaliativos, o redimensionamento 

poderia ampliar essa repercussão.    

No Questionário/CPA/G, sente-se a falta de questões que abordem a 

relação entre os objetivos/conteúdos do curso e a futura atuação profissional do 

aluno, a conjuntura na qual o mundo do trabalho se insere ou dialeticamente 

determina, para a qual estão sendo formados.  

Sente-se também falta de perguntas que busquem identificar a presença da 

pesquisa de campo no âmbito das metodologias de ensino, o que ajudaria a 

identificar a proporção de docentes que ainda concebe que Ensino é Graduação e 

Pesquisa é Pós-Graduação. Embora o item 15.4. se refira à “investigação”, há o 

risco e a possibilidade de ser interpretada como, por exemplo, investigação 

bibliográfica, que recai na atitude do estudo enciclopédico.  

Nesse sentido, haveria possibilidade de inserir essa questão nos momentos 

de sua formação para que percebessem que um dos motivos da falta de relação 

teoria/prática é o distanciamento dos alunos – e às vezes dos professores, 

também – com o mundo do trabalho e a realidade social na qual se insere, o que 

é plenamente possível de ser efetivado, tanto em curso de graduação quanto na 

pós-graduação. É igualmente equivocado pensar que na pós-graduação somente 

existe pesquisa, esquecendo-se de que os alunos aprendem também por meio da 

docência efetivada em muitas disciplinas, por exemplo. 
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Embora os docentes sejam a figura central para o funcionamento da 

Universidade, acredita-se que uma das treze dimensões do Relatório da CPA 

deveria ser destinada a conhecer a qualidade e repercussão social do trabalho 

que efetivam, no ensino, pesquisa, extensão e gestão.  

Com certeza, essa avaliação docente seria oportuna para conhecer muitos 

aspectos da prática efetivada, possibilitando troca de boas experiências, bem 

como sinalizando aspectos a serem redimensionados para que os professores 

possam cada vez mais contribuir para que a missão da UFC se efetive a 

contento. 

Observa-se, por exemplo, que a avaliação docente está situada em uma 

subdivisão de uma subdimensão, que, dentre outros aspectos, também avalia a 

Gestão e Manutenção de Equipamentos, por exemplo. 

Na opinião dos coordenadores de curso, a avaliação docente desenvolvida 

pela Universidade tem alguns equívocos e descompassos que permanecem 

continuamente, conforme apresentado no Relatório da CPA: 

- Muitos professores que já atingiram o topo da sua categoria não participam 
do processo de avaliação (cerca de 30% das respostas). 
- Ao final de cada semestre, o corpo discente responde a um questionário 
sobre as atividades de ensino das disciplinas cursadas, no qual é feita a 
avaliação do professor. Porém, os resultados somente servem para a 
progressão funcional, conforme asseguram 50% dos coordenadores. 
- Sentimos um descompasso, uma falta de conhecimento dos parâmetros que 
deverão ser usados para a referida avaliação, afirmam 20% dos 
coordenadores. (Relatório da CPA, p.77). 
 

 Conforme explicitado, as informações obtidas não têm sido direcionadas 

ao conhecimento e à reflexão dos gestores, que poderiam encaminhá-las como 

forma de subsídio às ações de formação docente para a educação superior 

efetivadas para os próprios professores da Instituição. 

Percebe-se, então, que no âmbito da autoavaliação institucional, existe a 

necessidade de que a avaliação docente seja proposta de forma individualizada, 

como uma das categorias ou dimensões. É fundamental, ainda, que sejam 

organizados os resultados obtidos, de modo que possam retornar aos sujeitos 
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avaliados e suas instâncias de atuação, podendo servir de subsídios à formação 

que venham a efetivar, ao redimensionamento de suas atividades e aos seus 

processos de progressão funcional. 

Concluindo a análise de todas essas ações de avaliação docente existentes 

na Instituição, observa-se que representam importantes iniciativas, mas pouco 

favorecem a explicitação das problemáticas vivenciadas pelos sujeitos 

envolvidos na docência, especialmente professores e alunos. 

Em decorrência, apresentam-se como modelos e atitudes de restrita 

consequência quanto aos desdobramentos acadêmicos, mais especificamente 

relacionados à docência, dificultando o necessário e contínuo aprimoramento e 

redimensionamento das ações dos professores. 

Demonstram, ainda, que a formação docente para o ensino superior não se 

encontra entre os critérios prioritários de avaliação para acesso, permanência e 

ascensão funcional dos professores da Instituição, o que a distancia do 

estabelecimento de uma política institucional que incorpore esses objetivos, 

como será explicitado a seguir. 
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Capítulo 5 
AS TRILHAS DA FORMAÇÃO DOCENTE 
 

A UFC efetiva algumas ações de formação para a docência na educação 

superior da própria Instituição, ou seja, especialmente para seus professores, por 

vezes concebidas e organizadas pela própria Universidade, outras realizadas 

através de parcerias externas. 

Demonstrando interesse em melhorar cada vez mais a docência efetivada, 

no período em estudo essa formação foi realizada de três maneiras distintas. 

Durante o período de 1997 a 2004, ocorreu por meio do Curso de Didática 

do Ensino Superior – uma vez alternado pelo Curso de Formação Continuada 

em Pedagogia Universitária – experiência pioneira importante no percurso da 

formação docente dos professores da UFC. Para efeito de melhor leitura e 

compreensão do texto, a partir de agora esse tipo de curso será também citado 

como Cursos Pioneiros – CP. 

Na intenção de redimensionar a formação, implementou-se o Programa 

Rede de Valorização do Ensino Superior - 2005/2006, sob a orientação do qual 

se ofertou o Curso de Didática do Ensino Superior – ressignificado – em seguida 

substituído pelo Curso Docência Universitária.   

Ofertada especificamente no âmbito da Faculdade de Medicina, a 

formação docente se efetivou, ainda, em decorrência do Programa de 

Desenvolvimento Docente – PDD, a partir de 2004. 

A viabilidade dessas ações, seus avanços, contribuições, entraves, 

dificuldades e necessidades poderão ser percebidos nas informações e análises a 

seguir apresentadas. 

 

5.1. Cursos Pioneiros – CP 

A UFC tem demonstrado cuidado com a atuação dos seus professores, 

mais especificamente dos recém-admitidos, motivo pelo qual ofertou algumas 
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turmas dos CP com o objetivo de possibilitar formação para a docência na 

educação superior. 

Entre os anos de 1997 a 2004 foram ofertadas algumas as turmas dos CP, 

no Curso de Didática do Ensino Superior e Curso de Formação Continuada em 

Pedagogia Universitária, sob a responsabilidade da PRGr, que viabilizou a 

elaboração de propostas e a organização das turmas, buscando parcerias com 

outras instâncias da Universidade, em especial a FACED e a SRH. 

A contribuição efetivada pela FACED referia-se mais especificamente à 

concepção dos programas e liberação de professores para ministrar aulas e 

palestras. A SRH colaborou principalmente no sentido de fornecer dados 

atualizados sobre o ingresso de professores efetivos, bem como disponibilizar 

técnicos para informar sobre a estrutura da Instituição e orientar a respeito dos 

direitos e deveres dos docentes.  

A oferta dos CP decorriam, mais especificamente, da exigência dos editais 

de concursos para professores efetivos, como expresso anteriormente, embora 

alguns poucos (5%) interpretassem essa obrigatoriedade como tendo relativo 

respaldo legal em relação ao estágio probatório, por considerar que as 

Resoluções que definiam seus critérios não abordavam esse ponto14. 

A legislação provoca desarticulação entre SRH e CPPD, quanto ao 

posicionamento atinente à formação dos docentes da Universidade. O edital do 

concurso informa ser obrigatório o novo professor participar dos CP durante o 

período probatório. Entretanto, a progressão funcional do docente em estágio 

probatório se efetiva mesmo que não tenha participado de referido curso, por se 

considerar que a legislação existente não constitui respaldo legal para essa 

exigência (GCNA).  

Mesmo assim, as unidades acadêmicas buscavam mobilizar seus docentes 

para a participação no CP, como se pode observar no seguinte comentário: Aqui 

                                                           
14 Os detalhamentos e referências legais dessa análise se encontram neste mesmo Capítulo 3, no texto sobre 
Ingresso de docentes efetivos na UFC. 
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nós levamos muito a sério, inclusive isso é uma coisa que nós temos o máximo 

cuidado. Aqui nós obrigamos mesmo o professor a fazer (DirC/F). 

 Embora seja fato que o CP não é considerado obrigatório para que se 

cumpra o estágio probatório, a formação continua a ser efetivada – mesmo que 

com outras propostas adiante explicadas – quer pelo impasse entre o edital do 

concurso e as resoluções, quer pelo interesse da UFC em promover orientação 

docente inicial aos candidatos agora professores universitários. 

Historicamente o CP foi ofertado por meio de propostas diferenciadas, 

sempre com o objetivo de cada vez mais ser aperfeiçoado e se aproximar das 

necessidades e dificuldades docentes vivenciadas na Universidade. 

 O CP foi organizado de formas diversas: em módulos sobre vários 

conteúdos pedagógicos, por vezes incluindo temas referentes à estrutura e 

funcionamento da Universidade, ministrados ora por um só professor ora por 

uma equipe de docentes e técnico-administrativos especializados; às vezes 

prevalecendo palestras, outras vezes aulas expositivas. 

Os relatos seguinte exemplificam algumas impressões que essa formação 

proporcionou para os docentes participantes:  

Teve uma época que era dado por palestras, de cada um dos professores, 
geralmente da Educação que falavam sobre um assunto. Teve uma época 
que foi um professor que ficou o Curso todo (...). No começo, das primeiras 
vezes que eu me lembro, era um conjunto de professores, era feita uma 
programação e esse pessoal trabalhava com os tópicos e dava uma palestra 
e mais um período de discussão sobre aquele tópico (...), levavam textos pro 
pessoal ler, fazer discussão em grupo. (GCNA). 
 
No primeiro momento fazia um seminário ou aula expositiva e depois 
soltava o texto para o pessoal discutir, tendo em vista aquilo que tinha sido 
também comentado e o que estava no texto para ler (...). Era uma aula 
mista. (GCNA). 
 

Em 1999, a nova equipe gestora da PRGr realizou discussões buscando 

redefinir os princípios norteadores dessa formação, visto que 

(...) até então o que se dava era muito conhecer a Universidade, a grande 
ênfase era informar como a Universidade estava estruturada, conhecer os 
órgãos da administração superior, a missão deles, etc., e o que era 
reservado realmente para formação do professor de ensino superior era 
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muito insignificante: chamavam um professor para realizar palestras, por 
exemplo sobre avaliação, chamavam outro professor para falar sobre 
planejamento, mas era uma coisa extremamente fragmentada, sem 
aprofundamento, não tinha articulação mais orgânica desses conteúdos. 
(PR). 
 

Em decorrência das discussões, realizou-se uma reformulação 

significativa: o que era maioria, como as palestras para conhecer a UFC, passou 

a ser minoria, com carga horária bem reduzida e a grande concentração dos 

objetivos foi direcionada para as questões do trabalho docente, criando até uma 

espécie de slogan: E agora? Sou Professor! O que vou fazer? (PR). 

Estruturou-se uma proposta de formação docente orientando para a leitura 

de uma série de textos e artigos sobre os elementos necessários para a formação 

docente, desde a questão da importância da pesquisa no ensino, do manejo da 

sala de aula, novas metodologias, recursos áudio-visuais. Além destes, tinham 

exercícios com reflexões sobre os textos, pegando desde a parte mais técnica até 

o conteúdo que o professor deveria manejar. (PR). 

Explica que se vivenciava um momento de transição no qual intensa 

crítica considerava que o professor do ensino superior não poderia mais 

trabalhar somente com o giz e o apagador, necessitando utilizar os multimeios. 

(PR). 

Os cursos ofertados passaram a inserir em suas propostas metodológicas o 

uso de ferramentas disponibilizadas pelas novas tecnologias da informação, o 

que ensejou impacto positivo, especialmente para os participantes mais 

identificados com essa área do conhecimento. 

Nesse momento, percebeu-se que o CP passou a ser bem mais aceito, pois 

até mesmo professores veteranos se interessaram em participar, mesmo não 

sendo obrigatório para estes. Havia melhor aceitação por ser uma proposta  

(...) mais dinâmica, mais instigante, mais problematizadora, na qual ainda 
havia algumas palestras, mas a grande ênfase do Curso era trabalhar uma 
proposta pedagógica para que esse professor, ao entrar na Universidade, 
soubesse primeiro situar a disciplina dele no conjunto do Curso como um 
todo, perceber se sua disciplina era básica ou instrumental, sempre na 
perspectiva da interdisciplinaridade, procurando o diálogo; depois entrava 
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na parte de manejo da sala de aula, planejamento da disciplina, uso da 
bibliografia, sequência lógica dos conteúdos até chegar ao processo de 
avaliação. Então, a centralidade era a relação ensino-aprendizagem. (PR). 
 

Embora não tenham sido planejados cursos de formação docente 

especificamente para veteranos, estes não eram proibidos de participar – em 

alguns momentos ou por completo – de um CP ofertado aos novatos, recebendo 

inclusive declarações pertinentes à participação efetivada. 

O redimensionamento foi importante, mas restrito à formação já ofertada 

aos recém-admitidos, motivo pelo qual foi sendo observado que pouco 

contemplava a realidade mais específica dos problemas vivenciados pelos 

professores veteranos.  

Esse fato foi considerado determinante para a não-continuidade do 

engajamento dos veteranos, os quais não mais se inscreviam, apesar do 

encaminhamento de convites para as unidades acadêmicas, tanto por ofício 

quanto por e-mail. 

Alguns gestores relatam que a não-participação em um CP era justificada 

ainda por motivos bem diversificados: na área de ciência e tecnologia os 

professores não se sentiam muito animados em fazer porque não fazia parte da 

formação deles, expressando que na Engenharia não precisa trabalhar a parte 

didática; na área de humanas era contrário, o pessoal achava que já tinha uma 

formação que de alguma maneira estava relacionada às questões da docência. 

(GCNA). 

Outros consideravam que a questão era mais problemática para aqueles 

que não tinham nenhuma formação pedagógica, que não possuíam licenciatura e 

de repente se transformam em professores, concluindo que se por um lado essa 

formação é mais necessária nesse caso, por outro lado é mais difícil porque 

muitas vezes o professor acha que sabe e que não é um professor da área de 

Pedagogia que vai ensinar a ele o ‘como’ ensinar. (PR). 

Mesmo assim, os CP eram considerados potencialmente espaço 

primordial para que os docentes pudessem obter maior aproximação com 
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questões referentes à sala de aula, sendo um primeiro e importante momento de 

formação docente para muitos dos que decidiam ingressar na carreira: 

Eu achei excelente ter feito aquele Curso. Ele me abriu muitos, vamos dizer 
assim, muitos detalhes e reflexões a respeito do ensino que talvez eu não 
tinha. Eu fazia por instinto, talvez porque os professores que eu tive, 
aqueles que eu achei que eram os melhores, eu me espelhava. Mas eu passei 
a ter uma visão mais técnica do ensino. (ChDpto). 
 

Consideravam esse aspecto importante especialmente pelo fato de muitos 

profissionais ingressarem na Instituição carentes de formação para a docência na 

educação superior, embora com titulações honrosas também legalmente 

apresentadas: 

Nós temos exemplos na nossa Universidade de excelentes pesquisadores, 
realmente pessoas altamente capacitadas e que em sala de aula são um 
verdadeiro desastre. E eles mesmos dizem: “Rapaz, eu não nasci pra isso!”. 
(DirC/F). 
 

O fato, entretanto, de a formação docente ser iniciada anterior ou posterior 

ao ingresso do professor na Universidade provoca pensamentos divergentes, 

inclusive perceptíveis na fala de um mesmo entrevistado, como se pode observar 

nos dois exemplos a seguir. 

Como primeiro exemplo, menciona-se um entrevistado que, ao pensar na 

possibilidade de ser anterior ao ingresso, considera que 

(...) fica difícil também, porque a pessoa às vezes não tem feito opção antes. 
Eu acho que era mais interessante mesmo logo após o ingresso, ou seja, 
quem ingressasse na Universidade ter que passar por um programa de 
formação em trabalho, inclusive eu imagino uma formação que fosse 
concomitantemente com a atividade de docência. (Reitor). 
 

Embora pareça se posicionar contra a participação em programas de 

formação docente anterior ao ingresso na Universidade, continua sua análise 

expressando que: 

(...) um programa desse tipo, que dava pra ser num programa de mestrado, 
vamos supor, deveria, evidentemente, contemplar não apenas a área 
específica. Deveria ter duas grandes áreas: uma que fosse mais abrangente, 
teórica e a outra que fosse mais voltada mesmo para o ensino naquela área 
mais específica, em um curso. (Reitor). 
 



 

 

185

Nesse momento da fala, nota-se a contradição, pois se a Universidade 

exige do candidato que já tenha cursado doutorado ou - na falta deste – 

mestrado, percebe-se que há certa falta de definição sobre o momento inicial 

para essa formação. 

O segundo exemplo refere-se a outro sujeito da pesquisa que demonstra 

inicialmente ser contra a ideia de exigir formação docente anterior ao ingresso: 

(...) Não, aí não dá! Primeiro porque você não sabe nem se a pessoa vai 
trabalhar mesmo com a universidade e ele ainda não se deparou com as 
questões. (GCNA).  
 

Embora discordando, relembra um fato muito interessante por ele 

vivenciado em uma Universidade de outro país, comentando que seu professor 

do curso de mestrado 

(...) era excelente pesquisador, mas péssimo professor. Para ter uma ideia 
ele não olhava nenhum momento para a turma, ele falava para o quadro. 
Então o que aconteceu: lá eles têm sete anos para conseguir a estabilidade 
e ele não conseguiu, foi embora para a indústria, justamente pela parte 
didática. (GCNA).  
 

Ao relatar o fato, concorda com a posição efetivada e admira os princípios 

da Instituição exemplificada, ressaltando que tal fato ocorreu em 1975, ou seja, 

há mais de trinta anos, já assumiam a postura de valorizar e avaliar de modo 

consequente a docência efetivada. 

A exemplo desses dois entrevistados, 36% dos sujeitos que abordaram a 

questão confessam nem ser contra nem a favor, considerando ser até interessante 

que a formação docente inicial pudesse se realizar anterior ao ingresso, mas não 

acreditando que seria possível efetivá-la sem que se conhecesse a instituição à 

qual pertenceria o candidato. 

Outros entrevistados se posicionaram de modo mais definido. 

Concordando com a ideia da formação docente anterior ao ingresso, 23% 

enfatizam que seria importante e contribuiria para amenizar problemas 

existentes na docência da Instituição, principalmente relacionados aos 

professores recém-admitidos: 
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O bom seria que nós tivéssemos toda essa formação que você tá colocando, 
até mesmo pra que a gente pudesse se sentir melhor em sala de aula. Todas 
as pessoas que entram em uma instituição, na universidade, é com aquela 
ansiedade, com aquela tensão, com aquela expectativa, com aquela 
dificuldade de falar em sala de aula, com dificuldade de transmitir. Então, 
eu acho que se tivesse essa formação, se exigisse no concurso, talvez ia ser 
bom para o docente e consequentemente para o aluno. Mas realmente não 
tenha dúvida que é uma deficiência dentro das instituições no sentido de é 
melhorar essa parte. (ChDpto). 
 

A maioria (41%), entretanto, admite que seja importante a formação 

docente depois do ingresso na Universidade, expondo vários motivos para esse 

posicionamento: 

Eu acho que não deveria ser anterior ao ingresso, se não passaria a ser 
uma coisa burocrática. Deveria ser imediatamente após o ingresso. No 
próprio planejamento de contratação da Universidade deveria dar esse 
tempo de o professor ser contratado e não dar aula no outro dia. (...) E o 
professor que vem com doutorado se acha “o rei da cocada preta” na sua 
área. (Reitor). 
  
(...) poderia fazer depois que entra, até porque é difícil você cobrar isso de 
um candidato porque a gente não sabe quem vai entrar, a motivação maior 
seria daquele que está entrando. (PR). 
 
(...) é muito complicado para exigir na hora do concurso. (...) Se o 
professor agora já ingressa com mestrado ou doutorado, aí é que ele vai 
resistir (...), e veja bem a nossa pós-graduação não forma para a docência, 
ela forma para aquela área. (Reitor). 
 

Ante o impasse existente na Instituição, as turmas dos CP eram 

organizadas principalmente em função da quantidade de novos docentes, o que 

colaborava para a existência de professores das diversas áreas compondo um 

mesmo coletivo em formação. 

Em decorrência dessa realidade, alguns formadores inclusive 

organizavam, de modo interessante e proveitoso, estudos por meio de relatos da 

prática efetivada por parte de cada professor participante da formação, no 

sentido de uma reflexão sobre os tipos de ensino e aprendizagem e o nível de 

satisfação dos alunos na graduação. 
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A diversidade de áreas, no entanto, provocou opiniões diferentes, pois 

alguns (36%) acreditavam que a diversidade enriquecia as discussões e 

promovia um ambiente mais harmonioso:  

(...) independente de ter aluno de todas as áreas/professor de todas as áreas 
– tinha médico, tinha economista enfim, diversas categorias que estavam 
fazendo o Curso – todos se deram muito bem e o Curso se desenvolveu da 
melhor maneira possível. (ChDpto). 
 
(...) como eram professores de áreas diferentes, dava uma discussão muito 
interessante, porque tinham professores que vinham de uma formação 
pedagógica – Curso de Letras, Ciências Sociais, Filosofia – e outros 
professores que não tinham nenhuma base pedagógica. (PR). 
 
(...) poderia contemplar as duas coisas: um momento de reflexão sobre a 
especificidade da área, mas deveria ter um momento de juntar todos, até 
porque é um momento das pessoas dialogarem em áreas de saber 
diferenciados, pela riqueza que isso proporciona em termos de cruzamento 
de visões epistemológicas. (PR). 
 

Pensando de maneira diferente, outros (64%) reclamavam a falta de 

direcionamento dos objetivos e conteúdos estudados para as áreas específicas do 

conhecimento, julgando-os generalistas e distantes de possível inserção nos 

contextos em que atuavam. Esse sentimento foi demonstrado, entre outras, nas 

seguintes falas:  

Os professores da área de ciência e tecnologia – com uma certa razão ou 
mesmo sem razão – têm uma resistência muito grande à linguagem 
pedagógica, acham que ‘chove muito no molhado’, que não leva a nada, 
que as ideias são muitas vezes relacionadas com a prática que não pode ser 
traduzida pra nossa área. (GCNA). 
 
Às vezes colocam questões que são como dogmas e na realidade aquilo 
traduzindo pra cá a leitura é um pouco diferente. É um “pedagogês”, até na 
forma como coloca, têm um ‘linguajar’ como uma forma muito rígida. 
(GCNA). 
 
Muita gente que fez esse Curso me disse depois que perdeu tempo, que ficou 
lá porque era obrigado, mas não se sentiu contemplado em nada. (GCNA). 
 

Concordam com a importância e a necessidade da formação docente, mas 

que esteja mais articulada à realidade dos professores em formação, na qual ele 

sinta mais que está tocando nas questões que são específicas da prática dele, da 

área dele e que houvesse também articulação entre os docentes que ministram 
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os cursos e outros professores das diversas unidades acadêmicas que têm mais 

afinidade e interesse com as questões da docência na sua área específica 

(GCNA). 

Embora a Universidade mantivesse o interesse em oferecer o CP, nem 

sempre o fazia com regularidade, especialmente pelo fato de depender de 

parcerias que por vezes estavam impossibilitadas de atender às necessidades 

implícitas nessa formação, pois, em alguns períodos, outras instâncias e 

departamentos da Instituição 

(...) passavam por uma série de problemas, como carência de professores, 
pois todos os docentes da área de Didática estavam com carga horária 
lotada, sem tempo real para ministrar esta disciplina; (...) quem assumia a 
disciplina não tinha carga horária computada nas horas semanais de 
docente; (...) era época de muitas aposentadorias e afastamentos de 
docentes da área para formação/doutorado. (GCNA). 
  

Essa realidade dificultava não apenas satisfazer aos novos professores que 

participavam dos cursos, quanto promover opinião favorável que pudesse 

também motivar os veteranos para que se envolvessem continuamente nessa 

formação. 

Importante é ressaltar que a necessidade de formação docente não está 

relacionada à idade do professor, nem cronológica nem referente ao tempo na 

Instituição, como observado no seguinte exemplo: 

Nunca houve reclamação assim do fato do professor ser novo na área. 
Existe muita reclamação a respeito de didática: ‘Ah, o professor não sabe 
ensinar...’. Aqui e acolá chega abaixo assinado de aluno falando sobre isso, 
mas às vezes esse professor é até antigo, não tá nada ligado com o recente. 
Muitas vezes a gente vê até elogios dos alunos para os professores novos e 
eu não vejo nenhuma ligação entre as reclamações dos alunos e o tempo de 
serviço. Pelo menos aqui eu não vejo isso. (ChDpto). 
 

 Pelas informações obtidas, percebeu-se haver bom nível de satisfação dos 

alunos em relação à docência, tanto de alguns professores novatos quanto de 

outros veteranos, sendo também o seu contrário igualmente uma realidade, ou 

seja, tanto alguns novos – na idade – e recém-admitidos professores, quanto 
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outros mais antigos na Instituição se mostram pouco eficientes nas ações 

docentes. 

Nesse caso, acreditam que a experiência docente pouco contribui para a 

melhoria do cotidiano docente que o professor enfrenta, possivelmente pelo fato 

de sua trajetória não ser suficientemente acompanhada e redimensionada com 

base em orientações direcionadas às suas especificidades, por exemplo.    

Nesse período, entretanto, a formação ficava restrita aos novatos, 

inclusive porque estes, após concluírem um CP, também não se envolviam em 

outras iniciativas propostas no sentido de dar continuidade à formação que 

tiveram inicialmente ao ingressar na Instituição, pois quando se tentava criar um 

vínculo de ficar em permanente contato, formar grupos de discussão, também 

não havia muita resposta. (GCNA). 
Os novatos egressos passavam a considerar que os conteúdos de suas 

disciplinas eram muito específicos, no caso do pessoal de ciência e tecnologia 

diante da generalidade dos assuntos abordados nos cursos e que também havia 

grande quantidade de matéria para ser ensinada nos seus respectivos cursos de 

graduação, o que não permitia muito a inovação em sala de aula com métodos 

que, embora interessantes, levariam mais tempo dificultando cobrir todo o 

conteúdo a ser dado. (GCNA). 

Outro fator que fazia parte das justificativas dos professores se refere à 

questão de disponibilidade de tempo:  

(...) a gente tem sempre muita coisa pra fazer, cada um com seus interesses 
de extensão, de pesquisa e de ensino mesmo, e tirar tempo para esses 
grandes debates parece que não faz parte da cultura, embora que a 
Universidade deveria ser um meio que fosse propenso a debates amplos, a 
discussão, mas acaba não sendo, ficando todo mundo muito fechado dentro 
das suas regiõezinhas específicas. (GCNA). 
 
A carga horária do professor na Universidade é muito intensa no ensino, na 
pesquisa, na extensão e em alguns casos até na gestão. Então, não há tempo 
para você se preparar e também planejar melhor suas aulas, quer dizer, 
muitas vezes faz isso fora do expediente, à noite, nos finais de semana. 
(ChDpto). 
 



 

 

190

A disponibilidade de tempo dos novos professores – novos na idade e no 

tempo de serviço na UFC – era limitada considerando que em poucos semestres 

após o ingresso assumiam, às vezes mais do que os veteranos, quantidade 

intensiva de tarefas, com 

(...) número excessivo de turmas, muita pesquisa, orientações – tem jovens 
professores que entram na universidade, que já são doutores, e têm 10 
orientandos de monografias de graduação e extrapolando para mestrado e 
doutorado. (GCNA). 
 

Alguns, mesmo sendo recém-concursados, assumiam a coordenação de 

cursos de graduação, embora ainda não conhecessem as especificidades da 

Instituição, suas demandas, dificuldades e possibilidades. 

Acredita-se que o problema de tempo disponível ainda persiste na 

Instituição e que essas justificativas são percebidas em relação não apenas à 

discussão sobre docência, mas a outros assuntos também pertinentes à 

Instituição. 

Avaliar formalmente os CP e conhecer o nível de satisfação dos 

participantes tornou-se explícito em razão da importância que a formação 

sempre teve para a Universidade.   

No âmbito dos setores responsáveis pela formação, ao abordar a questão 

da existência de alguma proposta mais formal de avaliar o CP, um dos 

entrevistados relatou ter ocorrido pelo menos uma experiência em determinada 

turma, gerando material escrito possível de ser analisado. Ressalta, porém, que 

essa análise foi inicial e se referiu ao mapeamento da situação real da 

participação dos docentes contratados e que estavam em débito com a SRH, o 

que iria ser complementado por outras análises posteriores (GCNA).  

De maneira geral, a avaliação do CP se efetivava principalmente de 

maneira oral, pois, ao perguntar a muitos entrevistados sobre a existência de 

algum relatório, as respostas sinalizavam dúvidas semelhantes à fala citada a 

seguir: 
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(...) acho que não, acho que não porque eu não me lembro, acho que depois 
havia um comentário em alguma reunião nossa, interna da Pró-Reitoria, 
sobre como é que tinha sido o resultado. Eu acho que algumas vezes 
algumas sugestões foram levadas em conta para modificar os cursos 
seguintes, para acrescentar alguma coisa. (GCNA). 
 

 Como exemplo, em um desses momentos de reflexão, havia sugestão para 

que incluíssem novamente momentos informativos sobre a Universidade, a 

estrutura das pró-reitorias, a questão das avaliações dos alunos e a legislação, 

a forma de ingresso de alunos na Universidade, o que passou a ser incluído na 

primeira parte do Curso abordando a estrutura administrativa e acadêmica da 

UFC (GCNA). 

 Observa-se que, em determinados itens dos programas desses cursos, 

priorizavam-se conteúdos relacionados à docência em detrimento de temáticas 

referentes à Instituição, e em outros momentos ocorria o oposto, o que reitera a 

necessidade de uma sistemática de avaliação contínua da formação efetivada. 

Na fala de grande número de entrevistados (94%), evidenciaram-se, ainda, 

outras dificuldades relativas ao CP vivenciadas no referido período, referentes à 

falta de legislação, especialmente em relação ao impasse entre resolução e edital 

que definem os concursos para professores efetivos.  

Outro motivo refere-se ao fato de não se conhecer, em decorrência da falta 

de um sistema de avaliação de professores mais consequente15, os problemas 

existentes em decorrência da docência efetivada na Universidade, as queixas dos 

alunos especialmente. 

Conforme já expresso neste mesmo capítulo, mais uma fala reitera o 

problema referente à 

(...) questão da avaliação do professor que não tem sido muito trabalhada, 
é uma coisa feita muito burocraticamente e não é discutido o resultado da 
avaliação no departamento, até do ponto de vista dos estudantes também, 
pela forma como eles avaliam (...); o resultado das avaliações não são 
discutidos, são arquivados e os instrumentos da avaliação não são 
discutidos. (GCNA). 
 

                                                           
15 Análise realizada neste mesmo capítulo, ao se abordar Avaliação Docente.   
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A insatisfação decorre especialmente da existência de uma Resolução 

muito antiga que direcionava a estruturação de uma avaliação que é mais ou 

menos uma “camisa de força” e você não pode mudar muito aquilo. (GCNA). 

Mesmo assim, os instrumentos dessa avaliação eram mais direcionados e 

utilizados para avaliar professores da graduação. 

Acredita-se que poderia haver estreita relação entre os resultados da 

avaliação de professores e a aceitação e até mesmo busca pela formação para a 

docência no ensino superior, pois, se houvesse mais preocupação com a 

avaliação talvez fosse um caminho para que o pessoal, sentindo que não estava 

sendo bem avaliado, procurasse uma forma de melhorar. (GCNA). 

Nesse sentido, um aspecto a se observar refere-se à capacidade docente 

concernente à avaliação da aprendizagem, pois alguns entrevistados relatam 

atitudes e resultados indesejáveis na Universidade, como se observa no exemplo 

a seguir: 

Muitas vezes, como Pró-Reitor(a), vi os alunos revoltados com o sistema de 
avaliação, com o professor que arbitrariamente dá nota, que não estimula o 
aluno a aprender, que em uma turma 70% dos alunos ficam reprovados, 
então isso mostra que algum problema existe. (PR). 
 

Essas questões reforçavam a necessidade da formação docente e mesmo 

diante das muitas críticas ao CP percebe-se que existia certa credibilidade, pelo 

menos na ideia de que era importante e poderia estar cada vez mais próximo dos 

anseios e expectativas dos professores e suas realidades no cotidiano da 

docência. 

Mesmo assim, havia receio de que os aprimoramentos a serem feitos na 

oferta do CP não fossem suficientemente determinantes para que maior número 

de docentes participasse dessa formação, pois se percebia que o excesso de 

autonomia – relatado por muitos sujeitos (68%) – era um fator que dificultava a 

formação proposta. Consideram, por exemplo, que  

(...) a autonomia que o professor tem na Universidade tem o lado positivo e 
o lado negativo, para o bem e para o mal. O professor diz: ‘Eu não quero 
nem saber, eu dou a minha aula, eu acho que tem que ser assim mesmo e 
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não adianta reclamar, eu dou minha aula como eu quero e eu é que sou o 
dono mesmo da sala de aula e ninguém vem inteferir na minha didática’. 
Então, não existe hierarquia na Universidade nesse sentido. (GCNA). 
 

Outro problema evidenciado se refere à resistência às propostas e atitudes 

dos formadores envolvidos nos cursos já ministrados, pois se considerava que 

talvez algumas pessoas não, mas outras são meio inflexíveis em colocar as 

coisas na perspectiva dos professores (GCNA) de outras áreas do 

conhecimento, que não seja a educação. 

Como exemplo, questionava-se a posição de orientar determinadas 

metodologias que não se aplicavam a todas as áreas: 

Por exemplo, você tem uma Pedagogia que seria a ideal, uma Didática 
ideal, mas você também tem a realidade (...) e a realidade da gente aqui é 
que muitas das nossas disciplinas têm sessenta/setenta alunos (...) são 
turmas enormes e fica difícil você trabalhar com as turmas dentro de certos 
parâmetros que seriam aconselhados ideais. (GCNA). 
 

Reclamavam da linguagem muito técnica utilizada nos cursos, motivo 

pelo qual faziam determinados comentários do tipo falou grego, não adianta, 

não disse nada que me toque, expressando insatisfação por acharem que os 

formadores falavam numa linguagem de uma forma muito metafórica que não 

dizia nada com a realidade dos professores de outras áreas (GCNA).  

O limite da área de domínio de conhecimentos dos formadores também 

era questionado como outro fator que contribuía para a insatisfação dos que 

participam desses cursos:  

Toda a vida eu reagi contra isso, porque eu tinha exemplos concretos que 
achava que essa história de ensinar Didática não tem nada a ver no curso 
superior. Primeiro, porque eu achava que não tinham pessoas preparadas 
para isso, com todo respeito, porque essas pessoas tinham um universo da 
lógica de apropriação daquela parte do conhecimento, mas têm várias 
lógicas diferentes. Então, eu acho que o Curso de Didática é o exemplo 
mais infeliz que pode existir para a formação de professores. (Reitor). 
 
Agora se existe lá, deitado em berço esplêndido, uma estrutura que está 
preocupada com Didática que tem muito a ver com a Educação Básica, e 
tem o professor que está preocupado e quer crescer aí, se ele quiser ir 
atrás, tudo bem! Agora não impor como um modelo de Didática porque 
pode “quebrar a cara”. Por exemplo: uma pessoa que vá ensinar Didática 
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na minha área pode saber menos de Didática na minha área do que eu. (...) 
Eu sou totalmente contra, acho que não acrescenta nada! (Reitor). 
 

Ressalta-se que a estrutura dos CP também favorecia algumas posturas 

por parte de determinados formadores que não eram condizentes com as 

preocupações da Instituição ao oferecer formação docente aos seus professores. 

Nesse sentido, as seguintes falas são importantes por se tratarem de formadores 

que já participaram desses Cursos:  

(...) a maneira de tratar a formação é como se fosse um momento em que 
pode dar qualquer coisa pra cumprir obrigatoriedade. (...) Chegou ao 
ponto de um determinado gestor – de sala de aula/formador – colocar uma 
série de conferências e dizer: “Pronto, tá feita a Didática do Ensino 
Superior”, como se fosse uma ‘colcha de retalhos’. (GCNA). 
 
(...) a preocupação era de quem faz mais bonito e quem não faz, e parece 
que fica a vaidade pessoal do instrutor e não a necessidade do docente, 
ninguém pergunta ao professor do que ele precisa. Então, eu comecei a me 
dar conta de que parece que a nossa prática de formação de professores 
parece ser egoísta, autoritária, porque a gente não faz uma sondagem séria 
com os professores no ato, não faz uma assembléia e pergunta o que é 
necessário pra formação dos professores, para depois com eles formar. 
Talvez houvesse um comprometimento maior deles próprios com sua 
formação. (GCNA). 
 

 Mesmo entre os professores que consideravam ser o CP importante e os 

formadores interessados em contribuir nesse processo de formação docente, 

existia a crítica à dinâmica estabelecida: Eu não sei por que, mas há algo que 

precisa ser melhorado. Tem gente que não comenta, mas algumas pessoas 

comentaram isso: ‘Eu senti falta de uma coisa melhor, mais dinâmica, mais 

prática’, no curso. E complementa: 

Uma vez eu achei interessante! Os professores chegaram, aqui mesmo no 
balcão de entrada, e disseram: “A gente tá fazendo um Curso!”, assim, 
assim, assim. E eu realmente não sabia nem qual era o curso e depois ele 
falou: “A gente tá gostando, mas a gente tinha uma expectativa melhor, de 
ter uma dinâmica maior, uma participação prática mais efetiva 
paralelamente a isso”. (DirC/F). 
 

 Outros apontam opiniões diferentes em função de qual formador esteja 

sendo analisado, enfatizando que havia tanto os que pouco conseguiam 

contribuir ao longo do CP – tem um pessoal que é muito teórico, é um pessoal 
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que não tem uma vivência muito prática, que muitas vezes não escuta o outro 

lado – quanto aqueles que satisfaziam às necessidades profissionais que o 

cotidiano da docência impunha: 

Há notoriamente em todo grupo as suas exceções. Você vê que têm pessoas 
extraordinárias e você tinha como exemplo (...), aquela que sentava, 
conversava com as pessoas, perturbava, perguntava, pedia opinião. Ela 
sempre procurava mais esse trabalho. Isso é muito importante, porque 
sentia o outro lado. (Reitor). 
 

Em decorrência de alguns formadores e à sobrecarga de trabalho dos 

professores – dentre outras já comentadas – resultavam comentários nem sempre 

positivos sobre o CP, que dificultaram o engajamento de professores na 

formação proposta, expressando a concepção de que cursar Didática do Ensino 

Superior era perder tempo. (GCNA). 

A restrita liberação de horários para novos professores, por exemplo, 

dificultava inclusive que estes pudessem obter orientação e esclarecimentos 

sobre a Instituição na qual passaram a trabalhar, o sistema de funcionamento, a 

estrutura, a convivência acadêmica, o projeto pedagógico dos cursos de 

graduação, dentre outros. 

Os efeitos, entretanto, eram sentidos no cotidiano da vida acadêmica que 

demonstrava a necessidade da formação docente, motivo pelo qual, por 

exemplo, havia ações informais de orientação por parte de alguns professores 

mais experientes a colegas que buscavam tirar dúvidas ou mesmo saber como 

estruturar suas aulas ou avaliar um aluno.  

De acordo com alguns entrevistados (60%), essa colaboração ocorria no 

âmbito das unidades acadêmicas, mesmo sem o suporte teórico e operacional 

adequado, demonstrando boa vontade e disponibilidade dos que se dispunham a 

ajudar, como se pode confirmar pelo seguinte relato: 

(...) Eu sempre me liguei muito na parte de ensino, eu me envolvo muito 
com isso no Departamento e quase todos os professores novos – 
principalmente os Substitutos – acabam vindo muito me procurar. Então, 
existe essa parte informal, que não é formalizada no Curso: o professor vem 
aqui, pede opinião sobre como dar um certo conteúdo, (...) material sobre 
como é que a gente ilustra, como encadeia o conteúdo, quanto deve 
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aprofundar o conteúdo em tal disciplina, trás provas que foram elaboradas 
para saber se a gente acha que estão muito difíceis ou muito fáceis, se o 
nível é aquele mesmo, que sugestões dar sobre a prova e trazem problemas 
específicos com alunos para saber como lidar. (GCNA). 
 

 Percebe-se, então, a seguinte realidade: a necessidade de formação 

docente para a educação superior da Instituição era vivenciada no cotidiano das 

atividades acadêmicas; a oferta do CP sinalizava a preocupação da Universidade 

em ter professores capazes de assumir a docência e enfrentar os desafios 

pertinentes à profissão. 

Essa situação, no entanto, também mostrava o conflito entre as 

necessidades dos novos professores – e muito mais ainda dos veteranos – e as 

propostas implementadas nas turmas do CP. 

Ante essa realidade, se promoveu intensamente a discussão da Rede de 

Valorização – versão preliminar – desenhada como uma política de formação 

para ser discutida com o Reitor (GCNA).  

Nesse sentido, se buscava envolver os professores mais engajados e 

gestores responsáveis por essa formação, para que posteriormente se 

mobilizassem os demais docentes da Instituição, 

(...) pois o espírito era de construir uma Rede de Formação com a 
participação efetiva de gestores das unidades acadêmicas a ser assumida 
gradativamente pelos docentes formados. Tudo isso articulado às reformas 
curriculares instituídas a partir de 2003, como forma de promover 
sustentabilidade curricular. (GCNA). 

 
Esse era um desafio a ser enfrentado em momento oportuno, no qual 

estavam sendo implementadas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

cursos de graduação, decorrentes da LDB 9394/96. Exigia reformulação dos 

projetos pedagógicos e, consequentemente, redimensionamento das atitudes 

docentes para que se efetivasse mudança na realidade cotidiana da Universidade. 

O Programa Rede de Valorização do Ensino Superior – RVES 

representou uma proposta ao redimensionamento da formação docente até agora 

estabelecida para os professores da Instituição. 

  



 

 

197

 

5.2. Programa Rede de Valorização do Ensino Superior – RVES 

O Programa Rede de Valorização do Ensino Superior - RVES – a partir de 

agora também denominado Rede – foi inicialmente pensado e estruturado com a 

preocupação de organizar uma proposta de formação docente para os 

professores da UFC, que direcionasse ações mais especificas e contextualizadas 

nesse sentido.  

Caracterizou-se como documento norteador de formação contínua e 

continuada para a docência no ensino superior da Universidade, na intenção de 

que permanecesse mesmo que as gestões mudassem: 

Quando a gente foi fazer a Rede, a gente buscou constituir algo que 
permanecesse independente do Pró-Reitor de Graduação. A Rede se 
constituiu na releitura dos procedimentos que já tinham estado nas 
propostas de formação de professores. (GCNA). 
 

A partir de 2003, a PRGr, por meio da Coordenadoria de Pesquisa e 

Acompanhamento Docente – CPAD, intensificou ações no sentido de a 

formação docente se constituir prioridade, principalmente por causa da urgência 

em recuperar a oferta dos cursos de maneira mais regular. 

Havia cuidado com a satisfação dos professores que iriam se inscrever, 

pois uma das últimas experiências teve um índice de evasão muito grande e 

para continuar daquela forma não era importante. (PR).  

O trabalho inicial da Rede foi sensibilizar para a importância da formação 

docente contínua e continuada do professor do ensino superior – conforme um 

dos responsáveis pela sua concepção – buscando disseminar e efetivar a seguinte 

ideia: 

O professor precisa de formação docente contínua, no sentido de ser 
sistemática, ter uma freqüência regular, ser periodicamente renovada e 
acontecer, porque o ser humano está permanentemente se atualizando; e 
tem que ser continuada, porque aquilo que eu fiz anteriormente constitui o 
ponto de partida da ação seguinte, porque eu não posso ter ações pontuais 
de formação, então tem que haver uma continuidade. (PR). 
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 Esse posicionamento expressa o entendimento de que a formação que a 

Universidade efetiva para o exercício profissional exige transformações 

permanentes e essenciais, o que impõe a formulação de novos paradigmas 

(...) de modo que cada curso, sintonizado com uma discussão coletiva, 
envolvendo os vários atores da área acadêmica e administrativa, possa 
assumir uma postura pró-ativa, alargando, aprofundando e atualizando os 
campos dos saberes e de seus modos de produção. (RVES, 2005, p.13). 
  

Acredita-se que essa postura é fundamental para que se possa 

implementar na Universidade ações que contribuam para “qualificar o ensino 

alicerçado na capacidade de investigar, de problematizar e construir elos com a 

sociedade”, pois, dessa maneira, “o saber contextualizado será capaz de 

acompanhar e interferir no processo de transformação tecnológica, social e 

política, assegurando uma inserção crítica e cidadã no mundo contemporâneo”. 

(RVES, 2005, p14). 

A Rede foi constituída por intermédio de um programa que possui o 

propósito de uma perspectiva metodológica reflexiva, a qual possibilite nortear, 

de forma compartilhada, os programas e projetos acadêmico-curriculares. 

Em relação à docência, mais especificamente, estabeleceu como 

objetivos: 

Favorecer a implementação de uma sistemática de apoio didático-
pedagógico ao docente, mediante o acompanhamento e incentivo à 
documentação e divulgação de ensaios didático-pedagógicos passiveis de 
uso no redimensionamento da gestão da sala de aula, na atualização 
curricular e avaliação do processo de ensino. (RVES, 2005, pp.12-13). 
 

Por compreender que outras instâncias da graduação se efetivam como 

subsídio às ações docentes, propôs “reestruturar o espaço e as ações das 

coordenações de curso, incentivando uma gestão colegiada e articulada” (RVES, 

2005), tanto ao Plano Diretor dos diversos centros e faculdades, quanto à Pró-

Reitoria de Graduação e ao Fórum das Coordenações de Cursos de Graduação. 

Teve como objetivo contribuir para efetivar uma formação universitária 

crítica, mediante análise do próprio contexto sociopolítico, da consciência dos 
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problemas e das respectivas consequências oriundas da dinâmica de ensinar e 

aprender. 

A Rede foi constituída por meio de três ações básicas: Ação 01 - Docência 

Universitária; Ação 02 - Formação de Técnicos Administrativos das 

Coordenações de Cursos de Graduação; e Ação 03 - Formação de Gestores de 

Coordenações de Cursos de Graduação. 

Em decorrência do objeto de estudo desta pesquisa, será analisada com 

detalhes a proposta da Ação 01, visto que a Docência Universitária é o foco das 

preocupações e interesses desta investigação.   

Diretamente relacionada à formação para a docência universitária, a Ação 

01 refuta a ideia de que uma boa formação em pesquisa – mestrados e 

doutorados – é suficiente para a carreira dos professores nas IES.  

Ao longo do texto, fica explícita a crítica a concepções de formação 

docente ainda existentes, pois é proposto que se “ultrapasse fórmulas didáticas 

de como ensinar ou dar conselhos aos professores, passando a estabelecer a 

docência como profissão”. (RVES, 2005, p.15). 

 A proposta apresentada expressa a possibilidade do redimensionamento 

dos programas de formação, pois considera que 

Docência é uma profissão para cujo exercício é necessária formação 
específica, já que exige bem mais do que o conhecimento de um conteúdo 
específico. (...) Envolve relação professor-aluno, questões metodológicas, 
planejamento (de aulas, de curso, curricular), utilização de novas 
tecnologias no ensino, elaboração e implementação de instrumentos de 
avaliação, participação na elaboração do projeto pedagógico do curso, 
revisão curricular, articulação da disciplina com a totalidade do curso e com 
a realidade social e profissional, participação em processos avaliativos 
internos e externos (...). (RVES, 2005, p.15). 
 

 O papel do professor também é mostrado de maneira abrangente, 

destacando o compromisso com a aprendizagem do aluno e a importância das 

dimensões ética, pedagógica, política, psicológica, afetiva, sociocultural e 

profissional articulada ao mundo do trabalho. 
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As queixas referentes, por exemplo, ao inadequado relacionamento de 

professores com alunos, com seus pares e demais profissionais da Universidade, 

estiveram registradas na fala de 95% dos entrevistados, o que remete e reforça a 

importância de se trabalhar cada vez mais intensamente os relacionamentos no 

âmbito dos programas de formação docente. Conforme sugerido, 

(...) ajudaria muito, porque às vezes a gente tem dificuldade com o 
professor que não consegue se entender com os alunos e isso é uma coisa 
realmente complicada. Nós já tivemos casos aqui de que a gente teve que 
cancelar uma disciplina porque o professor disse: ‘Não saio da disciplina, 
não entrego pra ninguém, não transfiro pra ninguém e vou reprovar todo 
mundo’. E aí o que você vai fazer, né? (ChDpto). 
 

A nova proposta de formação para a Docência Universitária enfatiza, 

então, a necessidade de 

(...) investir na reflexão sistemática, individual e coletiva sobre a prática 
como possibilidade de sua transformação, identificando problemas, 
entraves, novas demandas que precisam ser ressignificadas ou modificadas. 
Nesse momento, a teoria exerce importante referencial oferecendo subsídios 
para compreender, fundamentar, questionar e propor alternativas críticas e 
criativas para a superação da prática atual. (RVES, 2005, p.16). 
 

 Em consonância com esses referenciais, a PRGr ofertou – até 2006 – dois 

cursos de formação docente aos professores recém-concursados da 

Universidade: Didática do Ensino Superior (2005) e Docência Universitária 

(2006). 

As inovações decorrentes das propostas da Rede se fizeram perceber tanto 

pelos que participaram diretamente dos cursos, quanto pela comunidade 

acadêmica mais próxima às atividades exercidas na graduação. 

As temáticas abordadas foram mais diversificadas, envolvendo assuntos 

referentes às diversas instâncias da Instituição, bem como necessidades e 

problemáticas que fazem parte do cotidiano da docência.   

Tentar organizar uma sistemática de acompanhamento dos cursos foi 

preocupação presente ao longo das atividades propostas e implementadas, o que 

ocorreu tanto no que se referiu ao Curso de Didática do Ensino Superior, ao 
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final, como nos Cursos de Docência Universitária, após cada 

momento/encontro (PR). 

Os textos utilizados pelos formadores e trabalhos resultantes do estudo 

dos professores foram organizados para compor material de referência para 

posteriores cursos de formação para a docência no ensino superior e reflexão e 

orientação de atividades na graduação. 

Ao longo do percurso de implementação da Rede, entretanto, foram 

evidenciadas, ainda, dificuldades que necessitam ser repensadas e 

redimensionadas. 

Na opinião de mentores e gestores da Rede, embora a formação ainda 

necessite ser aprimorada, os dois cursos efetivados possibilitaram avançar em 

alguns aspectos, como está registrado a seguir: 

Penso que foi um início de caminhada, pensada de forma profissional. As 
duas experiências mostraram que é perfeitamente possível trabalhar na 
perspectiva  da profissionalização docente. (...) Alguns problemas 
permaneceram – sobretudo de falta de articulação com o projeto 
pedagógico do curso em que o docente está inserido – e permanecerão 
sempre que não houver maior acompanhamento. A melhor proposta é 
aquela que trabalha com as reais necessidades do curso, dos docentes, dos 
gestores e dos técnicos. Não há receita pronta, a ação deve se dar mediante 
o que for necessário. (PR). 
 

Foi evidenciada a necessidade de uma sistemática mais estruturada de 

acompanhamento e avaliação da formação efetivada, o que possibilitaria 

conhecer os pontos positivos e os entraves, oferecendo subsídios ao 

redimensionamento dos cursos ofertados. 

Conforme explicado:  

Um dos grandes desafios hoje de todos os programas é exatamente o 
acompanhamento. Acho que esse é um dos grandes desafios de uma pró-
reitoria, de uma Superintendência de Recursos Humanos, e quando eu falo 
de pró-reitoria é no sentido geral, porque eu acho que tem que ser uma 
ação conjunta da graduação com a pós-graduação, com a extensão mesmo, 
com a Superintendência de Recursos Humanos, ou seja, daqueles que se 
preocupam com a formação, com os recursos humanos da Instituição. (PR). 
 

Os resultados avaliativos que se conseguiu obter em relação ao curso 

Didática do Ensino Superior mostraram que eram insuficientes para maior 
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reflexão e acompanhamento do trabalho docente efetivado na formação. Alguns 

avanços posteriores, no entanto, foram relatados: 

No que diz respeito ao Curso de Docência Universitária, as avaliações 
orientavam os encontros seguintes e – apesar de indicarem um avanço em 
relação aos Cursos de Didática, pois foram inseridos novos e atuais temas 
de docência na educação superior – também faltava uma articulação maior 
da teoria com a prática. (PR). 
 

Os objetivos expressavam mais especificamente a realidade da graduação, 

ficando a pós-graduação, a extensão e demais espaços de atuação docente bem 

menos presentes no âmbito das reflexões. 

A crítica à desvalorização financeira da docência na educação superior, 

especialmente em detrimento da pesquisa, por exemplo, foi relatada por alguns 

gestores como fator que não estimula muitos professores à busca pela formação 

docente ou mesmo o engajamento nas iniciativas da Universidade, como se pode 

evidenciar na seguinte fala: 

Eu vou falar aqui o que está se falando muito, em todos os encontros que a 
gente está tendo, a nível de Diretoria, de Pró-Reitoria, é que o professor da 
Universidade não sobrevive sendo só professor. Na UFC se você for só 
professor, se não tiver uma pesquisa de laboratório ou algo assim, você não 
sobrevive não. Você não tem bolsa, você não tem onde publicar. Vai 
publicar em Educação em Química! É pouco! Nós só temos uma revista e 
não é nem considerada grande coisa. (GCNA). 
 

Ressaltam que investir tempo em se capacitar na área de ensino não é 

reconhecido financeiramente pelas instituições de fomento que contribuem para 

o desenvolvimento da Instituição e para a melhoria das condições de trabalho e 

de vida dos professores.  

Alegam que a maior parte das bolsas de estudo, ajudas para pesquisas e 

demais recursos para participação em eventos e publicações priorizam o 

conteúdo específico das diversas áreas do conhecimento, em detrimento dos 

conteúdos referentes à docência no ensino superior dessas mesmas áreas do 

conhecimento. 

Esse fato dificulta, ainda, o interesse de alguns professores comporem 

uma equipe mais permanente, organizada por especialistas e/ou pessoas mais 
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envolvidas com a formação docente, mesmo que outros possam ingressar à 

medida que as ações sejam implementadas.   

Outro problema reiterado nas falas dos gestores refere-se à flexibilidade 

percebida pelos docentes da Instituição no sentido de poderem optar por 

participar ou não da formação docente ofertada. Alegam novamente que não há 

obrigatoriedade legal, além da falta de motivação pelo distanciamento entre as 

necessidades docentes específicas dos seus cursos e os programas de formação 

efetivados.  

A ideia de obrigatoriedade da formação docente para os professores da 

Instituição provocou diferentes opiniões ao longo da pesquisa: 17% não 

concordam com a obrigatoriedade, pois poderia ser interpretada como medida 

impositiva e autoritária, induzindo aversão às propostas ofertadas; 83% 

acreditam que a obrigatoriedade é fundamental para que se possa implementar 

uma proposta de formação docente dos professores da UFC, contínua, 

continuada, significativa e situada no contexto de cada professor participante. 

Dentre as justificativas dos 17% que não concordam com a 

obrigatoriedade predomina o distanciamento entre os objetivos e conteúdos dos 

cursos e a realidade e necessidades dos professores da Instituição. Acreditam 

que obrigar os professores à formação docente – como ato de imposição – não 

traria benefícios à prática docente e que melhor seria reelaborar os programas de 

maneira a aproximá-los das necessidades da Instituição, tornando-os mais 

motivadores. 

Um dos entrevistados considera mais importante e também legítimo 

repensar as propostas de formação docente até agora ofertadas aos professores 

da Universidade: 

O ideal, na minha opinião, é que fosse opcional com 100% de freqüência, o 
que é um desafio, ou seja, ser opcional e todo mundo querer fazer. Aí é que 
está o charme, porque para mim “obrigatório” já perdeu o aspecto 
filosófico (...). Agora para uma estrutura que vá fazer isso ter força – 
agente não pode ser muito romântico – teria que ter uma espécie de 
colegiado, ou coisa desse tipo, com os dirigentes das unidades, tinha que de 
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alguma forma envolver o Diretor e Vice-Diretor, embora com uma 
estrutura leve (...). e tinha que se conquistar um pouco a administração 
superior (...). Mas eu acho que não deveria ser obrigatório, é uma coisa que 
tem que se mostrar atraente, se não vai morrer. Tem também que ter uma 
política de indução, do coordenador de curso (...). (Reitor). 
 

Em alguns momentos, entretanto, acredita, ainda, na possibilidade de que 

sejam organizados momentos obrigatórios alternados por outros de adesão 

voluntária (Reitor), de acordo com as especificidades das ações ofertadas para a 

efetivação dessa formação na Universidade, tais como público-alvo – 

professores recém-admitidos ou veteranos – carga horária, temáticas definidas, 

entre outras. 

Acredita-se, ainda, que um dos principais problemas da formação docente 

ofertada na Instituição refere-se ao formato, devendo ser muito bem 

administrada por causa da reação, porque quando se diz dar um curso é um 

desastre por causa dos preconceitos. E complementa: 

Se o invólucro da formação docente for assim tipo seminário, no sentido de 
convencer os professores, é melhor. (...) O grande desafio é o formato, 
porque existem certos estereótipos que já estão formados, existe uma 
cultura comportamental do professor ser o centro, porque o professor é 
uma figura complicada com os processos burocráticos e administrativos da 
universidade. De uma maneira geral tem professor que tem uma reação 
natural para ser indisciplinado. Por exemplo, se tem que digitar a nota do 
aluno e a freqüência, tem certos professores que são anárquicos e a 
universidade tem uma prática de “passar a mão por cima” se o indivíduo é 
um notável, que tem conhecimento, que é comprometido, é como se ele 
ficasse imune. (Reitor). 
 

Outras questões também foram relatadas sobre a questão da formação 

docente ser ou não obrigatória:  

Acho que esse problema deveria, vamos dizer assim, ter conhecimento de 
todos os departamentos inicialmente, mostrar a importância e deixar a 
coisa voluntária. Então, aqueles professores que realmente se engajassem 
começariam a chamar o colega. Agora você obrigar todos os professores 
da UFC a ter que passar por cursos de reciclagem, capacitação, docência, 
eu acho perigoso, porque tem muito professor orgulhoso, que é o dono da 
verdade, que não vai fazer isso porque não vai trazer aumento de salário. 
Então, tem que trabalhar a base até mesmo na questão de ele dar as 
sugestões. (...) A princípio eu acho que seria pior, porque nós temos muitos 
professores que já passaram pela progressão. (DirC/F). 
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Observa-se que nesse caso a discordância é justificada principalmente 

pela não-correspondência entre formação docente e alguns benefícios no âmbito 

da progressão funcional e aumento salarial. 

Em contraposição, 83% dos sujeitos percebem a necessidade de 

redimensionamento e exigência dessa formação, pois acreditam que o ensino é 

uma das principais missões da Universidade, motivo pelo qual a formação 

docente precisa ser obrigatória para que o professor seja capaz de cumprir seu 

papel de maneira plena em razão dos atuais desafios presentes no cotidiano das 

ações que efetiva, especialmente de ensino.  

Ressaltam inicialmente a necessidade de ressignificação das propostas, 

considerando especialmente os preconceitos sobre a Didática do Ensino 

Superior disseminada ao longo dos últimos dez anos na Universidade. 

Acreditam que a estrutura deva ser intensiva e diversificada, especialmente em 

termos de conteúdos a serem trabalhados, porém de maneira redimensionada: 

Já existe a concepção – que eu acho um avanço – de que a didática por si 
só não se sustenta, porque falta ação de articulação da educação com o 
específico. Esse específico envolve conhecer mais profundamente o curso de 
onde o professor se origina, as especificidades desse curso e a proposta 
pedagógica que tem que ser conhecida pelos próprios professores que dão 
aula no curso, mas também pelos professores da educação que participam 
desse momento de formação docente. É uma articulação do geral com o 
especifico. (PR). 
 
Deveria ter esse módulo de informação sobre a universidade, o processo de 
avaliação na universidade, a entrada do aluno, ter essa visão mais 
burocrática e ampla dos tramites, dos direitos que os alunos e professores 
têm, e depois entrar na parte mais pedagógica de transmissão, pegando o 
planejamento da disciplina, planejando dentro do curso, e ao mesmo tempo 
trabalhar com a questão da relação professor-aluno, que deve ser muito 
mais de troca de conhecimento, de diálogo, do que de professor “dador” de 
aula que chega lá jogando conhecimento para os alunos, pois hoje o 
conhecimento é muito mais dialógico, para que o aluno encontre sentido no 
que está aprendendo, religando aquele saber com a profissão. (PR). 
 

Complementa, enfatizando que essa religação não é muito fácil, entre 

outros fatores, porque os professores precisam elaborar os programas das 

disciplinas situando-as no contexto das devidas áreas nas quais o curso está 



 

 

206

relacionado, o que nem sempre ocorre, pois, concordando com o entrevistado, 

muitas vezes um professor faz um programa só e quer dar igual para todos os 

cursos (PR).   

Mesmo redimensionada a formação docente, acreditam, entretanto, não 

ser viável a sua implementação sem o devido respaldo legal que a reconheça no 

âmbito da política institucional:  

Formação não é só a Didática do Ensino Superior, de 60h/a, é um 
programa de formação continuada para o professor, que deve se instalar na 
Universidade. E o “ponta-pé” inicial é a obrigatoriedade, sendo importante 
também ter um lugar, um espaço físico de referência para um grande 
programa de formação. (GCNA). 
 

A concordância com a necessidade da obrigatoriedade da formação 

docente, mesmo no âmbito de propostas continuamente atualizadas e situadas, 

foi reiterada, por exemplo, nas falas dos seguintes gestores:  

(...) não gostaria de estar dizendo isso, mas acredito que tem que estar 
institucionalizado. Infelizmente a nossa cultura é essa, você só não passa o 
sinal vermelho se tiver multa, aí você não passa, se não tiver você 
tranqüilamente ultrapassa o sinal vermelho. É a mesma coisa, infelizmente 
tem que haver uma decisão institucional, que passa pela legislação. (PR). 
 
(...) deveria ser exigida, até porque ela o é para o ensino médio, e por que 
não pode ser para o ensino superior? (Reitor). 
 
(...) deve ser obrigatória para os novos professores e estar aberta a receber 
professores que já estejam na casa e que queiram e careçam dessa 
formação, até porque muitos que entram nunca foram professores e a 
atividade de ensinar necessita de uma formação específica, que deve ser 
obrigatória mesmo para os que tenham feito cursos na área de licenciatura. 
(PR). 
 
(...) é muito necessário tornar obrigatória a participação dos professores 
nesses cursos. Eu não sei se de fato isto está acontecendo na totalidade, por 
que às vezes a gente não faz um trabalho de acompanhamento para saber se 
todos os professores já fizeram o curso de metodologia do ensino, o curso 
de avaliação, o curso de didática, eu não sei se isso é possível. Porque com 
todo o tempo que eu já tenho na Universidade, eu sinto que alguns fazem, 
mas essa obrigatoriedade não era acompanhada nem exigida para todos, o 
que eu acho fundamental. (DirC/F). 
 
(...) tem que exigir, a Universidade tem que ter certo rigor, o professor está 
na academia, tem uma meta, tem uma rota a seguir e a formação docente 
dele é uma prioridade tanto quanto a pesquisa. (GCNA). 
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(...) se não for obrigatório ou se ele não se sentir compelido a fazer porque 
o resultado da avaliação dele não está sendo bom, ele dificilmente vai fazer. 
Essa é a prática que a gente tem visto ao longo dos anos, a realidade 
infelizmente é essa. (GCNA). 
 

 Ao perguntar por que, então, nunca foi criada legislação mais específica 

que fizesse parte de uma política institucional de apoio à formação docente para 

o ensino superior da Universidade, foram obtidas as seguintes respostas, dentre 

outras: 

Aí tem uma questão inclusive cultural em algumas áreas, na medicina, nas 
engenharias, nos bacharelados, que muita gente não ingressa num 
determinado curso superior pensando em ser professor. Então, nós não 
temos no nosso sistema essa cultura institucional voltada para isso. 
(Reitor). 
 
Eu vejo que com o advento da LDB – que nós já completamos mais de dez 
anos – poucas ações têm sido feitas nesse sentido. E aí eu acho que ela só 
vai realmente deslanchar, quando alguém que estiver na CAPES ou no 
CNPq, tiver essa sensibilidade para isso também. (PR). 
 
A gente nunca chegou a discutir isso, até porque as pautas do CEPE não 
eram fáceis e na direção da Universidade predominam professores que às 
vezes não valorizam suficientemente esta questão. A gente, da Pró-Reitoria 
de Graduação, enxergava que era necessária essa obrigatoriedade, mas 
nem sempre conseguiu vender essa ideia para o conjunto da administração 
superior, que deveria ter uma regulamentação que obrigasse. (PR). 
 
O problema é que as nossas universidades muitas vezes são extremamente 
conservadoras, apesar de existir uma grande autonomia acadêmica, mas há 
um tradicionalismo, um conservadorismo também. (Reitor). 
 

Semelhantes dificuldades foram evidenciadas também nos diversos 

momentos da implementação da Rede, a qual necessitava ser normatizada no 

âmbito da política institucional da Universidade. Nesse contexto, tornou-se 

difícil a efetivação das orientações, nos devidos tempos e demandas da 

Universidade, bem a garantia de continuidade dessa proposta, tanto para os 

professores que viessem a ingressar na Instituição como para os veteranos. E, 

como explica um dos gestores: 

Não existe uma política centralizada, assumida pela UFC. Na Pró-Reitoria 
de Graduação tínhamos o desejo que o CEPE, o CONSUNI, as entidades 
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máximas assumissem o programa de formação docente de seus professores 
como uma política e isso nunca aconteceu na Universidade. (GCNA). 
 

Finalizada a gestão (07/2007) que concebeu e implementou a Rede, não se 

foram obtidos registros de continuidade dessa proposta de formação docente aos 

professores da Universidade16. 

A Rede constituiu, então, um programa da PRGr; e, especialmente por 

não ter sido formalmente instituída no âmbito da política institucional, restringiu 

suas propostas e repercussões inclusive diante das demais ações efetivadas de 

formação docente para a educação superior na Universidade17, dentre as quais 

será citada e analisada a iniciativa da Faculdade de Medicina, pela pertinência 

com os propósitos desta pesquisa. 

 

5.3. Programa de Desenvolvimento Docente – PDD 

 No contexto de reformulação curricular e implementação dos novos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação da Universidade, a Faculdade de 

Medicina criou o PDD. 

 Como forma de subsidiar as mudanças sucedidas em decorrência do novo 

currículo – a partir de 2001 – o PDD foi implementado em 2004 com a intenção 

de promover suporte acadêmico aos professores e gestores atuantes na FMed: 

(...) O PDD deverá integrar todos os esforços desencadeados no âmbito da 
instituição para promover o ganho de competências de seu corpo docente no 
campo da educação médica e dimensões a ela relacionadas, valorizando-a e 
favorecendo a produção e difusão de conhecimentos que venham a subsidiar 
o processo de ensino-aprendizagem na Faculdade de Medicina. (PDD, 2004, 
p.2). 
 
 
 

                                                           
16 Recentemente (05/2009) surgiu o programa Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa – 
CASA, “voltado para a discussão, criação e renovação de metodologias em didática do Ensino Superior na 
UFC”. (UFC, 2009a). 
17 Ressalta-se que algumas ações de formação docente para a educação superior implementadas na Universidade 
não se enquadram na análise aqui procedida, pelo fato de não serem direcionadas aos docentes da UFC – objeto 
de exame desta tese – tais como o Estágio de Docência, o Programa de Iniciação à Docência - PID e demais 
disciplinas de Didática do Ensino Superior presentes em cursos de pós-graduação stricto sensu, por vezes em 
caráter opcional. 
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Nesse contexto, a FMed teve a oportunidade de contar com o apoio do 

Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina-

PROMED18 (2002), decorrente da parceria entre o Ministério da Saúde – 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-SGTES – e o MEC – 

SESu.  

O PDD passa a contar, ainda, com a participação de consultores externos, 

oriundos de universidades de outros países situadas entre as maiores autoridades 

do mundo em educação médica especificamente, parceiras que contribuem 

também pela experiência decorrente de programas de educação médica, 

inclusive para a graduação, bastante conceituados (DirC/F). 

Na implementação do novo currículo, a necessidade de formação docente 

foi sendo cada vez mais sentida, especialmente pelos gestores responsáveis que 

buscavam acompanhar as repercussões da nova proposta: 

No passado a gente não se incomodava muito com isso, porque o que a 
gente dizia era que tem que ter uma formação técnica boa pra poder ser 
professor. A mentalidade que a gente tinha era: se ele é um bom técnico, vai 
ser um bom professor de medicina. Embora seja essencial o aspecto técnico 
pra poder ser um bom professor, só com os estudos e as discussões é que a 
gente foi aprendendo que isso não era suficiente. (Coord). 
 

Esse pensamento estava em consonância com a própria reflexão expressa 

no âmbito de outros cursos de Medicina do Brasil e de vários países, em 

decorrência de uma necessidade sentida que ficou muito explícita de que a se 

deve passar a formar um médico diferente, um profissional diferente, e essa 

formação diferente exige do professor outras competências, outros olhares 

(DirC/F). 

Como explica um dos idealizadores do PDD: 

No mundo todo existe a necessidade de mudar o ensino médico, porque há 
uma clara insatisfação no mundo inteiro com o sistema de saúde. E para 
mudar os sistemas de saúde, nós temos que mudar o processo de formação. 
Porque as distorções que a gente encontra na prática profissional, não só 
dos médicos, dos profissionais de saúde, a concepção que eles têm, a 

                                                           
18 Em 2005, o PROMED foi substituído pelo Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde – PRO-SAÚDE, continuando a Faculdade de Medicina da UFC a ser uma das instituições contempladas 
para apoio às inovações curriculares.   
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maneira como vão para a sociedade e como eles examinam os problemas, 
como eles tomam as decisões, é completamente viciada e decorrente de uma 
formação fragmentada. Por exemplo, nós temos alunos de medicina que 
não têm a menor noção de como é que vive um pai de família num bairro 
pobre de Fortaleza. (DirC/F). 
 

Consideravam que esses aspectos ensejam uma série de distorções, 

exemplificando que os erros médicos crescentes são decorrentes também de 

deformações na formação, pela questão da comunicação com o paciente, por 

exemplo (DirC/F). Nesse aspecto específico, se compreendia a necessidade de os 

cursos de Medicina trabalharem mais intensamente questões de relações 

humanas e a importância de situar o que é específico – a doença – no contexto 

que a envolve – situação familiar, social e profissional.    

Como em outros cursos de Medicina, entretanto, as dificuldades 

identificadas nesses momentos de proposições e efetivações de novos currículos 

sinalizavam para o fato de que 

(...) uma das barreiras que se identificava para esses processos de mudança 
curricular era exatamente a falta de uma formação docente. Nós tínhamos 
essa constatação e as outras escolas médicas que fazem parte desse 
programa – PROMED – identificaram a mesma coisa. Então, é 
extremamente importante a gente profissionalizar a docência médica. 
(DirC/F). 

 
No caso mais específico da FMed da UFC, essa realidade se tornava 

evidente, por exemplo, pela nova proposta curricular conduzir à necessidade do 

professor sair daquela concepção de que ele é a figura central, que passa a ser 

o educando, o que redefine as relações de poder dentro da Instituição. (DirC/F).  

 O PDD foi então concebido como instrumento que poderia oferecer 

subsídios aos novos desafios postos aos responsáveis pela formação médica na 

Universidade, mais especificamente aos docentes e gestores acadêmicos da 

FMed que, direta ou indiretamente, contribuíam nesse sentido. 

A implementação do Programa teve o apoio interno do Núcleo de 

Desenvolvimento da Educação Médica – NUDEM da FMed, cujos profissionais 
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já haviam feito parte da equipe de idealizadores dessa proposta, especialmente 

pelo fato de acompanharem as questões inerentes à reformulação curricular. 

 As finalidades do PDD foram assim definidas:  

Promover o desenvolvimento de competências do corpo docente da 
Faculdade de Medicina no campo da educação médica e outros campos 
relevantes para o exercício de suas funções educacionais. Contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem no âmbito 
da Faculdade de Medicina da UFC. Articular as diversas iniciativas 
empreendidas para a capacitação docente em um programa estruturado, de 
modo a possibilitar um desenvolvimento contínuo dos professores e uma 
melhor utilização dos recursos disponíveis. (PDD, 2004, p.3). 
 

A proposta foi organizada em sete módulos: 1. Currículos integrados e o 

ensino no sistema de saúde; 2. Ensino-aprendizagem: um processo construtivo, 

contextual e colaborativo; 3. Venha e veja: o ensino através de casos clínicos e 

problemas; 4. Avaliação de estudantes: um passo adiante; 5. Liderança em 

reformas educacionais: o papel estratégico do gestor; 6. A organização do 

treinamento de habilidades clínicas; e 7. Humanidades médicas. 

Destaca-se a importância da visão de que preparar melhor o professor para 

atuar na educação superior não se restringe unicamente aos referenciais 

metodológicos, mas também às demais ações exercidas no cotidiano da IES que 

subsidiam o aprimoramento da atividade estritamente docente.  

 Configurava-se a compreensão de que a formação docente não deveria 

ficar restrita à dimensão técnica, passando a acreditar que  

(...) a formação do aspecto pedagógico do professor, o aspecto didático, 
não é só o didático, assim de como dar aula e tudo, mas entender o 
aprender, as necessidades da relação professor/aluno, o aluno que aprende. 
Esses aspectos mais modernos em termos da educação é que a gente 
começou a dar ênfase nas nossas discussões. (Coord). 
 

Em conformidade com o documento, poderiam se engajar no PDD 

professores da Faculdade de Medicina e médicos assistentes com atividades de 

preceptoria e ensino, embora se ressalte que, no caso de haver vagas, poderiam 

ser abertas a professores de faculdades de Medicina de outros estados. 
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Não havia obrigatoriedade para que os professores se inscrevessem, como 

se pode observar a seguir: 

A participação no PDD tem caráter voluntário, cabendo aos próprios 
docentes a identificação de módulos e percursos de formação que melhor 
atendam às suas necessidades. (...) Caberá aos Departamentos a articulação 
e indicação de docentes para participação em cada módulo, obedecendo aos 
limites do quantitativo de vagas disponibilizadas. (PDD, 2004, p.6). 
 

           O programa foi planejado, estruturado e é operacionalizado com a 

participação de médicos – da Universidade e de outras instituições – e demais 

professores atuantes no curso de Medicina mais sensíveis e interessados nesse 

assunto. Esses profissionais geralmente passam antecipadamente por outros 

momentos de formação para a educação médica em outras instituições.  

Acredita-se na importância de envolver os próprios profissionais da área 

de saúde para que se evite a rejeição já existente em relação a cursos de 

formação docente oferecidos pela Instituição, não muito bem avaliados pela 

comunidade acadêmica da FMed.  

Ressaltam, entretanto, o valor das parcerias com formadores da área de 

educação, por exemplo, que sempre contribuem no sentido de ampliar e 

complementar as discussões sobre várias problemáticas e necessidades que o 

cotidiano da docência explicita.  

 A importância da avaliação também está presente nas preocupações dos 

gestores do PDD, pois buscam identificar sucessos e dificuldades vivenciadas ao 

longo das primeiras ações: 

Tem um grupo restrito de professores que participam mais, que vão a todas 
as atividades que se faz. E tem um grande número de professores que ficam 
lá quietos e não vão. Não vão pra capacitação, não se inscrevem, não 
aparecem. Hoje nós estamos com essa coisa. Vamos parar e discutir pra ver 
como é que a gente vai fazer, que estratégias nós vamos utilizar pra que a 
gente tenha um retorno mais ágil dessa capacitação docente, que a gente tá 
vendo que é lento e que tá atingindo um número restrito de professores. 
(GCNA). 
 

O fato de haver flexibilização quanto à participação determina um caráter 

opcional quanto à participação no PDD, o que é uma experiência conflitante, na 
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opinião de gestores do Programa: 

A gente tem que mudar o professor e isso não é fácil, pra gente não dizer 
que é difícil. Mas ao longo desses anos a gente vê que algumas coisas já 
aconteceram, algumas pessoas já mudaram, em outros eu diria que a 
resistência está muito menor, embora a gente sinta aquela resistência fria, 
indiferente, que é uma maneira de resistir, de tentar não mudar, aquele que 
fica parado, se faz de morto. Mas as coisas estão mudando e eu vejo com 
otimismo uma mudança, vejo que muita coisa já aconteceu e que há muito 
trabalho ainda a ser feito. (GCNA). 
  
(...) a Universidade precisa repensar isso, o professor não tem assim 
nenhum compromisso, nenhuma obrigação com isso. Então, eu acho que é 
uma dificuldade. Hoje tem sido por convite, por sensibilização, claro que 
tudo isso é importante, mas eu acho que precisa haver uma posição 
institucional com relação a isso. (DirC/F). 
 

O desejo de envolver o maior número possível de docentes é percebido 

também pela reflexão de que a capacidade de atingir a todos não aconteceu, 

pois não se conseguiu identificar, ainda, estratégias para que o PDD possa ter 

maior repercussão no âmbito da FMed. (Coord). 

A necessidade de apoio institucional, mais especificamente, relativo à 

disponibilidade de pessoal e espaço físico, é citada como elemento fundamental 

também para que se efetive essa formação de maneira mais abrangente e 

continuada, porque há toda uma mudança de concepção a ser feita e isso requer 

um trabalho de longa data. Esse fato conduz à preocupação de que uma 

mudança, por exemplo, de direção de faculdade, possa vir a interromper esse 

processo implementado pelo PDD, quando não há, do ponto de vista 

institucional da Universidade, nenhum mecanismo para proteger isso, que 

deveria ter uma política institucional. (DirC/F). 

Outras dificuldades também relatadas, decorrentes da necessidade de uma 

política institucional, se referem à organização de uma equipe permanente de 

trabalho no NUDEM, capaz de dar suporte e continuidade às ações já 

implementadas, pois quem está no Núcleo não tem carga horária definida para 

essas atividades especificamente (Coord). 
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Em razão dos problemas relatados, os gestores receavam que essa 

proposta pudesse não ter continuidade, pelos menos no que concerne às metas 

inicialmente estabelecidas. 

Semelhante às reflexões feitas em relação a outras ações de formação 

docente para o ensino superior na Instituição, percebe-se como fundamental o 

apoio institucional para que se possa redimensionar as ações estabelecidas. 

A descontinuidade dos cursos ofertados é uma das questões evidenciadas, 

pois, em decorrência da mudança da gestão na Universidade, são fragilizadas 

ações e programas de formação docente para o ensino superior dos próprios 

professores. 

Outro fator que necessita ser redimensionado refere-se à desarticulação 

dos programas, pois, como se observou, tanto a RVES quanto o PDD 

demonstraram necessidade de maior apoio da Universidade, o que poderia ser 

pelo menos amenizado caso houvesse uma política institucional capaz de 

agregar essas iniciativas em um amplo programa, com várias ações decorrentes, 

inter-relacionadas e mais estruturadas. 

Ao mudar a gestão da Universidade e demais setores que a compõem, 

dificilmente novas propostas de formação docente incorporam avanços 

implementados anteriormente, pois a necessidade dos dispositivos legais 

impede, por exemplo, que se constitua uma equipe permanente que possa 

continuar independentemente de outros que venham a contribuir 

temporariamente. 

As diversas e divergentes interpretações das resoluções e editais dos 

concursos constituem outro problema recorrente. Embora se conclua que essa 

legislação exige formação docente para os professores recém-admitidos, 

percebe-se que não há suficientes ações de cobrança em termos de sua 

efetivação. 

Nesse contexto das dificuldades, é importante ressaltar um aspecto 

positivo referente ao fato de os novos projetos pedagógicos dos cursos de 
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graduação da Instituição – reformulados ou elaborados nos últimos dez anos – 

explicitarem a necessidade da formação docente contínua e continuada para 

atuação no ensino superior. Nesse sentido, acredita-se que há uma sensibilidade 

para que essas ações aconteçam, agora falta ação propriamente dita (PR), pois 

é perceptível o fato de que as preocupações com a docência cada vez são mais 

presentes.   

Em decorrência de uma política de formação docente dos professores da 

Universidade, poder-se-á, então, viabilizar propostas mais coerentes com o 

cotidiano da docência, eficazes diante das necessidades e articuladas por meio 

de ações coletivas de concepção, garantindo, ao mesmo tempo, a 

individualização necessária à efetivação no âmbito de cada unidade acadêmica, 

devidamente acompanhadas e avaliadas em todos os seus níveis e tipos de 

ensino. 

À medida que a docência passa a ser prioridade, as trilhas já percorridas 

se transformam em subsídios à abertura de caminhos legítimos, na longa estrada 

que conduza ao enfrentamento dos desafios de implementação do 

desenvolvimento profissional docente na educação superior da UFC. 
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Capítulo 6 
POLÍTICA INSTITUCIONALIZADA DE APOIO À FORMAÇÃO 
DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UFC 
- inovação comprometida com o desenvolvimento profissional docente 
    
 

Em decorrência das informações e reflexões sobre o status da formação 

docente para a educação superior no âmbito da Instituição em estudo, e no que 

concerne às questões postas pela sociedade da informação e do conhecimento, 

percebe-se que um dos principais desafios se refere à institucionalização de uma 

política de formação docente para os respectivos professores, a ser pensada 

como ação inovadora em conformidade com referenciais de desenvolvimento 

profissional. 

Na sequência, pois, serão apresentadas reflexões sugestivas à 

implementação dessa política, mediante três aspectos pertinentes ao 

desenvolvimento profissional docente: formação, ingresso e avaliação19. 

Antes, porém, se faz necessário elucidar alguns referenciais de política 

institucional e inovação apresentados por estudiosos que, igualmente, acreditam 

ser esta uma possibilidade real ao enfrentamento dos entraves vivenciados no 

âmbito da formação docente para a educação superior. 

 
6.1. Política institucional e inovação 

 
Pensar na concepção de uma política institucional exige a compreensão de 

que se refere a um instrumento comprometido com “o estabelecimento de 

preocupações e de ações integradas que visam um objetivo comum por parte dos 

                                                           
19 Embora na sequência da apresentação das informações da pesquisa de campo estejam as categorias Ingresso, 
Avaliação e Formação (Capítulos 3, 4 e 5, respectivamente), as reflexões sugestivas estão apresentadas neste 
Capítulo, primeiramente em relação à Formação e depois Ingresso e Avaliação. A necessidade de explicitar 
referenciais sobre Formação docente, assumidos pela pesquisadora, antes das demais reflexões, justifica essa 
diferença de sequência, ou seja, é a própria dialética pertinente ao estudo a sinalizar que, antes de sugerir 
modificações para o Ingresso docente e concepções/procedimentos de Avaliação docente, se faz necessário 
redimensionar a concepção de Formação e decorrentes exigências para que se estabeleça no âmbito do 
desenvolvimento profissional. 
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segmentos da instituição”, que deve “incluir metas de todos os setores, com a 

intenção de dar qualidade ao que se tem e poder melhorar ou se manter na 

qualidade que está” (DIAS). Pressupõe: 

Acolher a diversidade de ideias e ações sobre o assunto/tema/objeto da 
política em questão; atuar com agilidade, clareza, visibilidade, competência, 
flexibilidade e adaptação diante das especificidades e mudanças; cultivar os 
valores humanísticos, as capacidades críticas, reflexivas e de liderança; 
estimular a participação coletiva; exercitar a criatividade e a capacidade de 
inovação; incentivar a interdisciplinaridade; manter o comprometimento 
institucional, a credibilidade, o compromisso com a sociedade e a qualidade 
do que se deseja implementar; otimizar o uso dos recursos para atingir os 
objetivos propostos. (E-mail, 2009). 
 

No âmbito da educação superior, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI é – para a maioria das IES20 – documento de referência para o 

funcionamento e estabelecimento das propostas de políticas e/ou ações, 

conforme determinação do MEC: 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um 
período de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de 
Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 
missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à 
sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou 
que pretende desenvolver. (BRASIL, 2004b, p.02). 
 

De acordo com as interpretações de Morosini, o PDI refere-se a um 

documento que 

(...) expressa a missão da Instituição de Ensino Superior e as estratégias para 
atingir suas metas e objetivos.  (...) Apresenta cronograma e metodologia de 
implementação dos objetivos, metas e ações do Plano da Instituição de 
Ensino Superior. O documento contém um quadro-resumo com a relação 
dos principais indicadores de desempenho, que possibilite comparar a 
situação antes e após a vigência do PDI. Este documento deve estar em 
sintonia com os resultados da avaliação institucional. (2006, p.181). 
 

Ressalta-se, então, ante as dificuldades pertinentes à formação docente 

para a educação superior evidenciadas no âmbito da Universidade, que se torna 

fundamental o estabelecimento de uma política de formação docente para os 

professores da Instituição, referenciada no PDI e decorrentes documentos que 

                                                           
20 Em algumas IES elabora-se também o Projeto Pedagógico Institucional – PPI.  
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possam legalizar legitimamente e subsidiar seus procedimentos de elaboração, 

implementação e avaliação. 

Embora tenha referenciais gerais preestabelecidos por órgãos oficiais de 

âmbito nacional, o PDI permite flexibilidade para que as IES possam incluir 

propostas inovadoras, a exemplo de uma política de formação docente para a 

educação superior. A própria estrutura recomendada pelo MEC possibilita essa 

inserção no âmbito dos Eixos Temáticos Essenciais, item 2. Gestão 

Institucional, subitem 2.2. Organização e Gestão de Pessoal, ao solicitar 

informações sobre o Corpo Docente – composição, políticas de qualificação, 

plano de carreira e regime de trabalho. 

No âmbito das recomendações, o documento do MEC apresenta, ainda, 

que: 

A construção do PDI deverá se fazer de forma livre, para que a Instituição 
exercite sua criatividade e liberdade, no processo de sua elaboração. 
Entretanto, os eixos temáticos constantes das Instruções a seguir, deverão 
estar presentes, pois serão tomados como referenciais das análises 
subseqüentes, que se realizarão por comissão designada pela SESu/MEC e 
SETEC/MEC para este fim. (BRASIL, 2004b, p.02). 
 

A flexibilidade explicitada pela expressão “de forma livre” sinaliza que na 

elaboração do PDI existe a possibilidade de introduzir temáticas pertinentes a 

problemas vivenciados particularmente por parte de cada IES, sobre as quais 

podem ser expressas concepções inovadoras capazes de redefinir a 

implementação de políticas. Neste sentido, professores e gestores devem estar 

atentos à participação ativa, coletiva e representativa nos momentos de 

elaboração, efetivação, avaliação e revisão do documento.  

Alerta-se, porém, para a importância de compreender que, mesmo sendo 

inovadoras, as propostas inseridas em um PDI têm a possibilidade de representar 

uma “inovação regulatória ou técnica”, ao invés de serem concebidas e 

conduzidas como “inovação emancipatória ou edificante”. (VEIGA, 2003). 

Conforme a autora, a inovação regulatória ou técnica significa assumir o 

projeto político da instituição como um conjunto de atividades que vão ensejar 
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um produto – um documento pronto e acabado – deixando de lado a produção 

coletiva e negando a diversidade de interesses e de pessoas que estão presentes 

em determinado momento histórico.  

De modo diverso, a elaboração do PDI como ação emancipatória ou 

edificante supõe que inovação e projeto político-institucional “estão articulados, 

integrando o processo com o produto”, pois concebido dessa maneira “o 

resultado final é não só um processo consolidado de inovação metodológica, na 

esteira de um projeto construído, executado e avaliado coletivamente, mas um 

produto inovador que provocará também rupturas epistemológicas”. (P.267). 

O PDI constitui espaço real onde seus autores e atores devem perceber 

que a participação coletiva e representativa legitima o documento, constituindo-

se ato político que “diz respeito à estruturação de um coletivo, envolvendo 

fixação de objetivos, metas, diretrizes ou planos e a condução desse coletivo, ou 

seja, pensa o legal em função de um coletivo”, conforme Dias. (E-mail, 2009). 

Imbernón considera que “o professor possui conhecimentos objetivos e 

subjetivos e que a aquisição de conhecimentos por parte do professor é um 

processo amplo e não linear, complexo, adaptativo e experiencial”, o que está 

muito ligado à sua prática profissional e condicionado pela organização da 

instituição educacional em que esta é exercida (2001, p.15). 

Essas considerações reforçam as preocupações desta pesquisa, no sentido 

de que a formação docente para a educação superior deve decorrer de uma 

política institucionalizada que favoreça o desenvolvimento profissional dos 

professores. 

Stenhouse (apud IMBERNÓN, 2001) acredita que o poder de um 

professor isolado é limitado, embora sem o esforço deste jamais se poderá obter 

a melhoria das instituições educativas. Se os trabalhos individuais, porém, não 

estão organizados e apoiados, tornam-se ineficazes. 

Com o respaldo institucional, legitimado pelos próprios professores, a 

formação docente deve ser estabelecida em decorrência da reflexão sobre o 
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contexto da realidade profissional vivenciada e da parceria entre diversas 

instâncias, tanto no interior da IES – tais como pró-reitorias, setor de recursos 

humanos, CPA, ouvidoria, dentre outros – quanto na estreita relação 

interinstitucional e com a sociedade como um todo, que podem e devem estar 

agregados em função das necessidades específicas e diferenciadas que cada 

contexto impõe. 

A complexidade que as diferentes situações definem necessita, então, ser 

processada e encaminhada por meio de propostas de formação continuada, pois, 

(...) como a prática educativa é pessoal e contextual, precisa de uma 
formação que parta de suas situações problemáticas. Na formação não há 
problemas genéricos para todos nem, portanto, soluções para todos; há 
situações problemáticas em um determinado contexto prático. Assim, o 
currículo de formação deve consistir no estudo de situações práticas reais 
que sejam problemáticas. (IMBERNÓN, 2001, p.17). 
 

As propostas de formação devem ainda ser configuradas por intermédio 

de variados momentos e formas de efetivação, que não se resumem somente a 

cursos formais, podendo estabelecer-se em seminários, palestras, trocas de 

experiências docentes, avaliação de projetos pedagógicos, dentre muitos outros. 

Esses momentos são importantes, inclusive no sentido de ensejar a 

reflexão coletiva que leva à elaboração de referenciais pertinentes à docência, 

como, por exemplo, metodológicos, para a superação de problemas como 

passividade, desinteresse e evasão de alunos tão reclamados por professores das 

diferentes áreas de formação profissional na educação superior. 

Em decorrência, pode-se inovar com arrimo no que o interior da IES 

sinaliza e possibilita, em vez de buscar referenciais unicamente em produções 

científicas oriundas dos países centrais. Deve-se mobilizar a própria instituição 

no sentido de apoiar iniciativas que estimulem a pesquisa e a produção na área 

docente, fortalecendo elementos importantes da profissionalização do magistério 

superior.  

Nas palavras de Imbernón (2001), essa preocupação revela-se por 

considerar que a formação docente deve abandonar o conceito do “professor 
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tradicional, acadêmico ou enciclopédico e o do especialista-técnico”, próprio da 

racionalidade técnica, cuja função principal é transmitir conhecimentos por meio 

da “aplicação mecânica de receitas e procedimentos de intervenção projetados e 

oferecidos a partir de fora”. (P.40).  

Em substituição, reforça a urgência de 

(...) formar o professor como um profissional prático-reflexivo que se 
defronta com situações de incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à 
investigação como uma forma de decidir e de intervir praticamente em tais 
situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções 
alternativas de formação. (P.39). 
 

 Paulo Freire defende estas posições, ao enfatizar o caráter político 

pertinente ao exercício da docência, quando esta se configura como 

necessariamente “problematizadora”, devendo ser referencial para políticas de 

formação de professores, pois, 

(...) quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e 
com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, 
quanto mais obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o 
desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o 
desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de 
totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a 
tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada. (1983, 
p.80). 
 

Nota-se, contudo, resistência em relação a essas questões, permeando 

políticas e ações internas no sistema de educação superior, mais especificamente 

no que se refere às questões de profissionalização da docência, que resultam em 

conflitos presentes na própria contradição entre o que muitos professores 

discursam e a realidade que suas atitudes exprimem. 

Como ressalta Tavares (2001), o redimensionamento da formação 

profissional estabelecida na universidade é mediado pelo envolvimento da 

instituição e dos docentes, por vezes dificultada pelas pessoas compreendidas na 

gestão, além de embates bem mais complexos e profundos com os próprios 

colegas professores, percebendo-se 

(...) a existência de blocos rígidos, inflexíveis, pouco resilientes que 
funcionam com base na defesa de interesses sectoriais, sem atender à lógica 
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global do sistema em que estão inseridos, o que não tem futuro, embora 
possa impor-se conjunturalmente. (P.38).  
 

A inovação é um aspecto fundamentalmente relacionado aos desafios do 

mundo contemporâneo, motivo pelo qual é uma das referências que se 

apresentam nesta pesquisa diante das reflexões sugestivas que são apresentadas 

a seguir. 

No atual contexto de mudanças e inovações decorrentes da sociedade da 

informação e do conhecimento, a docência na educação superior também está 

desafiada a ser realizada por meio de princípios e atitudes inovadoras, o que 

demanda propostas igualmente inovadoras de formação para a docência na 

educação superior, no âmbito de ações institucionais também inovadoras que 

promovam o desenvolvimento profissional docente, o qual traz como inovação a 

participação das IES como corresponsáveis por todo esse processo desafiador. 

Pela importância que esse termo assume no estudo apresentado, é 

fundamental apresentar alguns esclarecimentos decorrentes de estudiosos 

igualmente envolvidos com essas questões. 

Analisando a integração entre inovação e projetos políticos no âmbito das 

instituições, Veiga considera que “a inovação é uma produção humana” e que 

“suas bases epistemológicas estão alicerçadas no caráter emancipador e 

argumentativo da ciência emergente” (2003, p.274), que pode influenciar de 

forma positiva a elaboração desses projetos.  

Braga, Genro e Leite ressaltam que a inovação se efetiva por meio “de 

práticas que se colocam na perspectiva de uma possível transição 

paradigmática”, ou seja, “práticas que contêm em si o germe da ruptura”. (1997, 

p.21-37). 

Complementando essa concepção, ressaltam que se torna um desafio às 

universidades “repensar suas tradicionais funções e descobrir, por dentro, quais 

são as novas práticas que apontam para a ruptura e a transição paradigmática, ou 

seja, para um patamar de superação, no qual a inovação tem papel propulsor”. 
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Os autores propõem, ainda, que as reflexões presentes no interior das IES 

se situem diante de um novo século, na tensão constante da incerteza do futuro 

ante a rapidez das mudanças vividas em escala mundial, onde a academia, a 

universidade, seu ensino e a formação de professores, em especial, não mudam.  

Neste sentido, alguns questionamentos são expressos, dentre os quais: “Que 

forças, conflitos ou resistências impedem a inovação, quando se sabe e pode-se 

dizer que a cultura do passado não vai ser suficiente e necessária para eliminar 

as incertezas do futuro?”. 

Para Veiga, a inovação docente  

(...) rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e 
avaliar; reconfigura saberes, procurando superar as dicotomias entre 
conhecimento científico e senso comum, ciência e cultura, educação e 
trabalho, teoria e prática etc.; explora novas alternativas teórico-
metodológicas em busca de outras possibilidades de escolha; procura a 
renovação da sensibilidade ao alicerçar-se na dimensão estética, no novo, no 
criativo, na inventividade; ganha significado quando é exercida com ética. 
(2008b, p.14). 
 

A necessidade de redimensionamento das ações de formação docente dos 

professores da Instituição é uma realidade percebida e desejada por alguns 

poucos entrevistados, bem como representa um desafio permeado de conflitos e 

receios para a maioria dos demais sujeitos da pesquisa, como relatado 

anteriormente. 

Essa reação é compreensível no pertinente aos desafios que a formação 

docente passa a assumir no âmbito de uma política de desenvolvimento 

profissional docente. Concordando com Braga, Genro e Leite, cita-se essa 

importante reflexão: 

A inovação não é um ente abstrato; toda ruptura surge num contexto que é 
histórico, que é humano; surge num determinado tempo, lugar e 
circunstância; na tensão dos espaços micro e macroinstitucionais; no jogo de 
forças; nas lutas concorrenciais, nos jogos de poder e conflito entre pessoas 
– professores, alunos, dirigentes institucionais e outros. (1997, p.34,35). 
 

Os sujeitos envolvidos com essa questão devem compreender, conforme 

Veiga, que “a instituição educativa não é apenas uma instituição que reproduz 
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relações sociais e valores dominantes, mas é também uma instituição de 

confronto, de resistência e proposição de inovações”. Ressalta, ainda, que “a 

inovação educativa deve produzir rupturas” (2003, p.277). 

Dialeticamente, entretanto, essas reflexões podem ser usadas no âmbito de 

uma instituição para justificar a omissão de alguns, e ao mesmo tempo fortalecer 

as iniciativas de outros, pois “os jogos de poder e os conflitos entre pessoas, 

antes de ser entraves, podem ser impulsionadores da ação”. (P.35). Mais do que 

uma decisão pedagógica, esse conflito representa uma opção política ante o 

compromisso docente na educação superior. 

É importante reiterar, então, a necessidade de inserção dessa formação no 

âmbito de uma política de desenvolvimento profissional docente da 

Universidade, que se constitua uma proposição coletiva e representativa, 

comprometida com a inovação emancipatória ou edificante, a qual tem sempre 

“lugar numa situação concreta em que quem aplica está existencial, ética e 

socialmente comprometido com o impacto da aplicação”, como ressalta 

Boaventura Santos (1989, p.158 apud VEIGA, 2003, p.274). 

Sob a constatação de que a Universidade desenvolve algumas ações de 

formação docente para a educação superior, mesmo questionadas, devem ser o 

ponto de partida para reflexões que subsidiem o seu redimensionamento, na 

intenção de organizar uma política como “meio de engajamento coletivo para 

integrar ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções 

alternativas para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo”. 

(VEIGA, 2003, p.275). 

A seguir, então, serão apresentadas reflexões sugestivas ao contexto 

específico da Universidade, na intenção de contribuir para redimensionar as 

propostas e ações de formação docente para a educação superior, e suas 

repercussões quando do ingresso dos professores e das ações de avaliação 

docente realizadas efetivamente.  
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6.2. UFC – reflexões sugestivas 
 

Em decorrência da pesquisa de campo, pode-se observar que a formação 

docente para a educação superior é uma realidade no âmbito da Instituição, 

identificada mediante ações concebidas e implementadas por diversos 

segmentos que a compõem, algumas especificamente elaboradas para seus 

próprios professores.  

Essa diversidade tem se efetivado, entretanto, de modo isolado, solitário e 

desarticulado entre os diversos atores e respectivas propostas, estabelecendo 

ações dispersas e por vezes fragmentadas e descontínuas. 

Acredita-se que essa realidade decorre, em especial, pela necessidade de 

redimensionar alguns referenciais e objetivos da política institucional que 

melhor contribuam para a formação docente de seus professores, promovendo 

condições para: o estabelecimento do diálogo e da reflexão sobre diferentes 

concepções e experiências; o reconhecimento das necessidades de cada unidade 

acadêmica inseridas também nos desafios institucionais na atualidade; a 

viabilização de recursos humanos e financeiros; a sistematização de orientações 

legais; a estruturação de programas e ações mais abrangentes à totalidade dos 

docentes em exercício e pertinentes às necessidades da realidade do cotidiano da 

docência, dentre outros que serão abordados a seguir, mais especificamente 

relacionados à formação, ao ingresso e à avaliação desses professores. 

 
Formação docente 

Considerando a importância histórica das diversas ações de formação 

docente para a educação superior ofertadas aos professores da Instituição, 

acredita-se que o redimensionamento necessário deve partir da análise crítica, 

coletiva e representativa dos referenciais teóricos e significados práticos 

pertinentes às propostas já efetivadas. 
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Neste sentido, se torna pertinente repensá-las haja vista os atuais desafios 

da sociedade da informação e do conhecimento, bem como das reflexões 

disseminadas sobre a importância de se estabelecer, legal e legitimamente, uma 

política de formação docente articulada ao desenvolvimento profissional dos 

professores da Instituição. 

Ao longo do texto, serão apresentadas algumas sugestões que, embora 

decorrentes do estudo sobre a atual realidade da Instituição, têm a intenção de 

sinalizar referenciais gerais para a reflexão dos gestores e professores 

envolvidos e comprometidos com a formação docente dos próprios professores. 

É fundamental estabelecer e estruturar especificidades por meio de propostas 

originalmente pensadas em função das realidades, necessidades e desafios que 

os docentes da Universidade – em especial – vivenciam nos seus contextos 

específicos. 

Perante os desafios, tanto em relação ao atual contexto no qual se insere a 

docência nas IES de modo geral, quanto no âmbito dos problemas específicos 

que a pesquisa de campo sinalizou, serão pontuadas inicialmente algumas 

especificidades da profissão docente, importantes de serem compreendidas e 

refletidas pelo professor da Universidade no âmbito de sua formação docente: 

- perceber-se profissional da docência, para a qual deve possuir formação 

docente inicial, contínua e continuada, articulada a referenciais constitutivos do 

desenvolvimento profissional, como valorização profissional, condições de 

trabalho e a própria formação, entre outros;  

- estabelecer relacionamento de parceria com alunos, professores, gestores, 

servidores técnico-administrativos e sociedade para a qual a instituição está a 

serviço; mobilizar estratégias de relacionamento adequadas aos portadores de 

necessidades especiais, bem como a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

- conhecer a estrutura organizacional e o funcionamento acadêmico da 

Instituição, compreendendo a importância de sua articulação acadêmica nas 
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várias instâncias que a compõem, bem como seus direitos e deveres 

profissionais; 

- conhecer o projeto pedagógico do curso no qual atua, participar de 

reformulações curriculares, compreendendo as relações externas que estabelece 

com o contexto profissional e as relações internas com os elementos que fazem 

parte das ações acadêmicas para sua efetivação; perceber que a necessária 

relação entre a matriz curricular e o campo de trabalho profissional deve 

provocar ações inovadoras diante da atualidade dos desafios; 

- planejar disciplinas, aulas e demais momentos de aprendizagem, atento para a 

necessária articulação e coerência entre ementa, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos e avaliação, bem como promover sua viabilidade por 

meio da participação discente; estabelecer interdisciplinarmente relação entre as 

disciplinas que leciona/estudos que orienta, a estrutura do curso e o respectivo 

projeto pedagógico; 

- conhecer concepções e elaborar opções de avaliação da aprendizagem, 

buscando elementos para o redimensionamento do ensino; 

- conhecer e desenvolver metodologias de ensino e aprendizagem, valorizando a 

estética e a criatividade, estabelecendo relação entre prática e teoria, 

aproximando a pesquisa e a extensão do cotidiano da docência, além da 

utilização de inovações da tecnologia da informação e da comunicação; 

conhecer, compreender, identificar e promover estratégias para aprendizagem de 

alunos portadores de necessidades especiais, bem como para alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

Sugere-se que os programas de pós-graduação stricto sensu possam criar 

núcleos e linhas de pesquisa referentes à formação docente para o ensino 

superior nas grandes áreas do conhecimento, a serem compostos 

interdisciplinarmente por docentes de unidades acadêmicas pertinentes às 

questões a estudar. Essa iniciativa possibilita a oferta da formação, tanto na 

modalidade de cursos de mestrado e doutorado, além de ampliar a produção de 
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referencial teórico e metodológico sobre a docência na educação superior em 

cada área especifica. 

Outras modalidades de cursos podem ser configuradas em conformidade 

com as necessidades, embora com carga horária ampliada em relação ao tempo 

hoje destinado a essa formação no âmbito de cursos de pós-graduação stricto 

sensu – leia-se Didática do Ensino Superior, Estágio de Docência e similares. 

Nas diversas modalidades de cursos as vagas podem ser disponibilizadas 

prioritariamente para os professores da Universidade, em especial os recém-

admitidos – que não possuam formação semelhante – sendo também ofertadas 

tanto para quem já é aluno de algum curso de mestrado ou doutorado, da própria 

Instituição ou não, quanto para outros interessados egressos desses cursos. Essas 

especificidades demonstram implicitamente a necessidade de aquisição prévia 

do conteúdo específico em nível superior – no mínimo, graduação ou similares. 

Diversas ações podem ser estabelecidas para que se efetive a formação 

docente, de modo contínuo e continuado, dos professores da Universidade, 

imediatamente após ingresso. É importante que sejam concebidas de forma 

contextualizada e situada no âmbito da Instituição e dos projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação aos quais pertencem, além de situá-la nas demais 

atividades que os professores efetivam – o que proporciona o caráter original e 

único de cada turma estruturada, em determinado momento histórico. 

Essas ações devem ser definidas de modo diversificado em função das 

necessidades evidenciadas pelo cotidiano da docência e articuladas ao próprio 

desenvolvimento institucional. Podem ser organizadas na forma de cursos, 

momentos de compartilhamento de experiências, palestras, produção de artigos 

em periódicos especializados e material didático – alguns específicos para cada 

área do conhecimento – dentre outras, pensadas no âmbito de uma política de 

formação docente norteadora das diversas iniciativas. 

Para que haja, entretanto, redimensionamento da formação docente, mais 

que formatos diferenciados, deve-se estar atento para a reflexão e a 
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implementação de referenciais e atitudes inovadoras – já referidas ao longo dos 

capítulos. 

Para tanto, é necessário que se criem estratégias e condições para que o 

saber da experiência – profissional e pessoal – seja valorizado e compartilhado 

em todos os momentos e temáticas em estudo, no âmbito de todos os tipos de 

cursos e demais ações formativas. 

O caráter problematizador e interdisciplinar pode permear os objetivos e 

conteúdos, bem como as diferentes ações formativas, para que se evite a 

perpetuação da fragmentação disciplinar, que resulta em uma compreensão e 

apreensão restrita – e por vezes equivocada – dos saberes inerentes à profissão 

docente no âmbito das IES. 

Momentos comuns de estudos entre professores das diversas áreas do 

conhecimento são importantes, alternados por outros especificamente dirigidos a 

grupos de cada área específica. 

A delimitação e os aprofundamentos de cada temática que compõe a 

matriz da formação podem ser definidos juntamente com os professores inscritos 

em cada turma, em função das especificidades do contexto em que atuam, o que 

contribui para a efetivação do caráter de formação situada e significativa. Neste 

sentido, é importante haver flexibilidade para incluir temáticas não pensadas 

previamente, mas pertinentes e de interesse dos professores, sujeitos aos quais a 

formação docente se destina. 

A metodologia para efetivação essa formação pode ser diversificada em 

função das temáticas e necessidades, em observância às especificidades de cada 

área do conhecimento. Considera-se importante articular ensino e pesquisa no 

âmbito da formação docente, o que se constitui possivelmente mais eficaz para a 

compreensão das temáticas estudadas, do que unicamente apresentando teorias. 

É importante que a avaliação seja pensada em duas direções: o formador 

acompanhando e avaliando a aprendizagem dos professores e estes 

acompanhando e avaliando o trabalho docente, à medida que vai se efetivando o 
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processo formativo. As informações obtidas por ambas as avaliações serão 

fundamentais para direcionar ações que promovam o máximo aproveitamento 

decorrente das diversas atividades e estudos realizados, bem como para o 

constante aperfeiçoamento da formação proposta.  

Nesse sentido, ressalta-se a importância de avaliar essa formação 

periodicamente, com a intenção de reparar as dificuldades encontradas ao longo 

dos percursos formativos, bem como de reiterar ações que demonstraram 

coerência com objetivos definidos. Igualmente à observação anterior, realizar a 

avaliação dessa maneira representa ensiná-la também por meio do próprio 

exemplo, que, por ser também vivenciado pelos sujeitos aprendizes, constitui 

aprendizagem bem mais coerente e efetiva. 

O estabelecimento de parcerias internas e externas é fundamental. 

Externas, com profissionais e professores de outras instituições, recurso 

imprescindível para que se possa enriquecer os debates e as proposições 

pensadas no interior da Universidade e viabilizar subsídios à própria formação 

docente efetivada, dentre outros. Internas, entre as unidades acadêmicas, pró-

reitorias e demais instâncias que se fizerem importantes em cada momento 

específico e considerando os objetivos de cada programa ou atividade. 

Essa proposta de redimensionamento pressupõe a participação mais 

efetiva dos gestores, no sentido de mobilizar ações pertinentes à implementação 

de uma política de formação docente para a educação superior, a ser 

compreendida no âmbito de propostas de desenvolvimento profissional dos seus 

professores. 

Dentre as necessidades observadas e relatadas no âmbito da Instituição, 

foram identificadas algumas imprescindíveis ao redimensionamento da 

formação docente hoje ofertada aos professores da Universidade, como, por 

exemplo, a implementação de um setor responsável por estabelecer ações que 

dialeticamente resultem em uma política de apoio ao desenvolvimento 
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profissional docente, ao mesmo tempo que serão por esta definidas 

posteriormente, dentre as quais a formação docente de seus professores. 

Torna-se importante realizar um trabalho convergente – mesmo com as 

divergências que caracterizam as IES – no qual a participação coletiva e 

representativa seja uma constante desde o momento da concepção das ações 

formativas. Nesse caso, Reitoria, pró-reitorias, recursos humanos e as diversas 

unidades acadêmicas participam sempre que necessário, devendo, entretanto, ser 

essa participação organizada, viabilizada, administrada e avaliada por uma 

equipe gestora especificamente destinada para este fim, com disponibilidade de 

carga horária necessária à efetivação dessas atividades. 

É importante que cada unidade acadêmica possua professores 

identificados com as questões da docência, para que possam: implementar 

estudos, pesquisas e publicações sobre a docência na área específica, e apoiar 

iniciativas já existentes; contribuir para a avaliação da docência e demais 

atividades efetivadas pelos professores, realizada ao longo do processo em que 

se efetivam; acompanhar a implementação dos projetos pedagógicos, 

promovendo reflexões sobre ajustes curriculares, por exemplo; ministrar 

disciplinas pertinentes à formação docente em áreas específicas; participar do 

planejamento de atividades diversas; compor comissões julgadoras de concursos 

e seleções de professores, analisando aspectos mais especificamente pertinentes 

à docência, bem como de comissões para progressão funcional; elaborar projetos 

relativos a editais e programas que direcionam recursos e apoio à profissão 

docente na educação superior, entre outros; identificar, participar e promover 

eventos científicos relacionados à docência, especialmente na área específica, 

entre outras atividades a serem definidas em função das necessidades que cada 

realidade apresente. 

Essa experiência cotidiana nas unidades acadêmicas é fundamental para 

subsidiar propostas e ações a serem implementadas, para que se efetive o 
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desenvolvimento profissional dos professores da Instituição de modo 

verdadeiramente coletivo, legítimo e representativo. 

Reitera-se a ideia de que é imprescindível, para que essas iniciativas 

referentes à formação docente se efetivem, que a Instituição implemente 

normatização específica em seu favor, por meio de portarias, resoluções e 

demais instrumentos legais que se façam necessários, concebidos igualmente de 

modo coletivo e representativo para que sejam legitimamente orientadores de 

uma política de desenvolvimento profissional. 

É importante que a Instituição se empenhe em identificar e/ou provocar 

ações que possibilitem apoio financeiro à formação docente para a educação 

superior. 

A fim de que haja efetiva participação dos professores da Universidade 

nos cursos e demais ações de formação docente, deve-se estabelecer 

institucionalmente a disponibilidade de carga horária para que possam iniciar e 

concluir estudos e atividades propostas, o que é informado como fator 

problemático. 

As normatizações podem estabelecer que a formação docente para a 

educação superior se constitua critério tanto para o ingresso – formação docente 

inicial – quanto para o estágio probatório e a progressão funcional – formação 

docente continuada. 

Outros detalhamentos complementares serão apresentados a seguir, por 

intermédio de reflexões sugestivas pertinentes ao ingresso docente. 

 

Ingresso docente 
 

Embora exista legislação nacionalmente estabelecida para os concursos 

públicos ao magistério superior, sabe-se que as IES gozam de autonomia 

suficiente para estabelecer algumas inovações pertinentes às suas 

especificidades e necessidades. 
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Diante das dificuldades anteriormente citadas sobre as ações docentes 

desempenhadas pelos professores recém-admitidos – em especial – reitera-se a 

necessidade de redimensionar a legislação da Instituição relativa aos critérios de 

ingresso, tanto dos concursos para docentes efetivos, quanto dos processos 

seletivos para professores substitutos, no sentido de definir a formação docente 

inicial para a educação superior como critério ao ingresso na Universidade. 

Compreende-se, entretanto, que alguns anos são necessários para que essa 

exigência tenha caráter eliminatório, podendo ser efetivada durante o estágio 

probatório até que exista oferta suficiente no âmbito da pós-graduação stricto 

sensu. 

Mesmo para os que já possuam formação docente nos padrões a serem 

exigidos pela Universidade, é importante que continue a existir a prova didática 

já prevista em resoluções e editais, ou seja, a comprovação da formação docente 

inicial para a educação superior não implica a eliminação do momento em que o 

candidato deve apresentar alguma temática para que aspectos relativos mais 

especificamente à docência sejam avaliados. 

Outra alteração que poderá ser considerada na nova legislação refere-se à 

composição das comissões julgadoras de concursos, pois, conforme relatado, há 

necessidade de um componente especialista na área docente, capaz de avaliar 

aspectos relativos à docência, mais especificamente. 

O plano de aula, na maioria das vezes, representa o cumprimento de uma 

determinação burocrática no âmbito da prova didática, especialmente por não 

ser apresentado pelos candidatos ou comentado pelos avaliadores. Acredita-se 

na importância de se constituir um instrumento para o qual o candidato tenha 

que destinar alguns minutos iniciais para a sua explicação, momento 

fundamental para que se avalie a compreensão sobre referenciais da docência na 

educação superior, além de ser um facilitador para que se avalie a coerência 

entre o que propõe no plano e o que apresenta na aula.    

Outra necessidade refere-se a indicadores de pontuação para a análise de 
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memorial ou curriculum vitae, anteriormente orientada pela Indicação Nº121, a 

qual foi eliminada pelas normatizações que se seguiram, não sendo substituída 

por algo similar. 

Pelos questionamentos e dificuldades, acredita-se ser importante pensar na 

possibilidade de viabilizar referidas orientações, desde que redimensionadas, 

momento no qual deve oportunamente ser inserida a formação docente para a 

educação superior como critério que estabelece considerável pontuação, 

podendo ser identificada em decorrência de estudos e produção científica ligada 

a essa área, dentre outros. 

No âmbito da prova escrita, sugere-se que seja direcionada a avaliar dois 

tipos de conhecimento: um vinculado ao conteúdo da área específica, outro 

relacionado à docência na educação superior da área própria. No último caso, 

deve ser elaborada a prova escrita de modo que induza o candidato a expressar 

fundamentos e reflexões relativos à docência no ensino superior da área do 

concurso. 

É importante que as atas e pareceres possam ser mais detalhados em 

termos descritivos, expressando diferenciais que levaram à aprovação de um 

candidato em detrimento de outro, o que constitui importante referencial para a 

formação docente do candidato recém-aprovado, agora professor da 

Universidade, por apresentar e justificar os aspectos de menor e maior 

pontuação. 

Contribuem, ainda, para implementar a concepção de que as propostas 

formativas devem ter como referência fundamental a realidade dos professores, 

suas necessidades e desafios enfrentados. 

Ressalta-se, então, a importância de perceber o momento do concurso 

como primeira avaliação docente realizada, motivo pelo qual essas reflexões 

sugestivas podem contribuir para que as normatizações e demais orientações 

                                                           
21 Anexo da Resolução Nº55/1992-CEPE, que fazia esclarecimentos sobre Critérios e Pontuação para o 
Julgamento de Títulos, conforme comentado no Capítulo 3. 
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sejam redimensionadas, especialmente atentas à importância da formação 

docente para a educação superior no atual contexto dos desafios da sociedade da 

informação e do conhecimento. 

Outras sugestões serão, a seguir, delineadas mais especificamente sobre 

avaliação docente, complementando as reflexões já iniciadas sobre o tema. 

 

Avaliação docente 

A avaliação dos docentes da Instituição representou um dos aspectos mais 

intensamente reclamados pelos sujeitos da pesquisa, sobre a qual se pode 

perceber a necessidade de que seja amplamente ressignificada, desde seus 

instrumentos avaliativos, passando pelo modo como são utilizados, finalizando 

com o destino ao qual as informações são submetidas para que tenham alguma 

repercussão nas atividades desenvolvidas. 

Ante os vários questionamentos, foram identificados dois problemas que 

se apresentaram fundamentalmente determinantes dos demais: os referenciais e 

princípios de avaliação, percebidos por meio das ações estabelecidas – ou não 

estabelecidas; a limitada ou restrita normatização sobre a implementação de um 

sistema de avaliação docente, sua operacionalização e repercussões desejadas. 

Em relação aos referenciais e princípios de avaliação, alguns pontos 

merecem ser repensados e redimensionados, especialmente em relação: a 

instrumentos e orientações em descompasso com os atuais desafios trazidos aos 

docentes; à avaliação que se realiza ao final de um processo, não sendo 

valorizados, a tempo hábil, aspectos relevantes do processo, nem repensados 

aspectos problemáticos; à restrição de que os alunos e o próprio professor 

emitem informações para que se efetive a avaliação docente, não sendo 

conhecida a opinião dos diversos sujeitos envolvidos nas ações, pois aos 

gestores e comissões é estabelecido o fato de que apenas analisem as 

informações fornecidas; aos resultados obtidos, repassados aos professores em 
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tempo bem posterior ao contexto no qual as avaliações ocorrem, 

subdimensionando seus efeitos colaborativos, como se pode observar a seguir. 

O principal instrumento avaliativo da docência refere-se ao Questionário 

anexo à Resolução Nº18/1990/CEPE, destinado à avaliação do desempenho 

didático do docente pelos alunos, o qual é continuamente criticado e 

desvalorizado, permanecendo inalterado do decorrer desses 19 anos em que é 

utilizado pela Universidade. 

Necessita ser ressignificado ou substituído por outros que possibilitem 

melhor expressão e detalhamento sobre aspectos constitutivos da docência na 

educação superior ante os desafios da atualidade, envolvendo coordenadores de 

curso, chefes de departamento e demais gestores vinculados a locais onde realize 

atividades, além de servidores técnico-administrativos e outros que a realidade 

explicite como pertinentes, o que deve decorrer de instrumentos específicos para 

cada situação. 

Além desses aspectos, a aplicação deve ser realizada ao longo do processo 

no qual se realizam a docência e demais ações, e não ao final, quando fatos 

positivos e negativos já podem ter ocorrido sem que se possa reorientar ações 

docentes ou da gestão, ou de condições de trabalho, entre outras, que por vezes 

inviabilizam o trabalho do professor visando aos objetivos previstos. 

O resultado dessa avaliação deve ser imediatamente conhecido, 

especialmente pelo próprio docente, além dos gestores, para que tenha a função 

de: nortear encontros e reuniões avaliativas entre professores e gestores; 

estabelecer metas para a promoção de melhores condições de trabalho; 

reorientar as atividades docentes para que cada vez mais sejam pertinentes e 

coerentes com os objetivos a que se propõem; oferecer subsídios às propostas de 

formação docente continuada, citando algumas. 

O Relatório das Atividades Docentes, elaborado pelo próprio professor, 

complementa as informações atualmente consideradas pela Universidade como 

necessárias à avaliação docente. Sugere-se, neste caso, que a participação na 



 

 

237

formação docente continuada para a educação superior seja critério estabelecido 

para as informações do referido documento, a serem analisadas pelas devidas 

comissões destinadas a esse fim.  

O trabalho desenvolvido pela Ouvidoria também representa importante 

referencial sobre problemáticas referentes aos docentes da Instituição, motivo 

pelo qual é importante que seja conhecido o teor dos seus relatórios periódicos. 

Em decorrência das queixas e informações fornecidas à Ouvidoria, tanto a 

formação docente pode ser mais direcionada aos problemas identificados, 

quanto as próprias condições de trabalho dos professores podem ser 

beneficiadas, diante de questionamentos dos alunos da Universidade, por 

exemplo.  

Para que todas essas ações possam ser efetivadas, no entanto, é 

imprescindível que a Instituição implemente um sistema de avaliação docente, 

orientado legal e legitimamente por normatizações relacionadas às necessidades 

do cotidiano.  

Esse sistema deve estar comprometido, em especial, com referenciais e 

concepções de avaliação docente que promovam reflexão coletiva e 

representativa, subsidiando a formação docente dos professores e o 

estabelecimento de metas, para que se promovam melhores condições de 

trabalho, desafios estes pensados como subsídios ao próprio desenvolvimento 

profissional e da Instituição. 

A seriedade com que esse sistema deve ser implementado está bastante 

relacionada ao seu caráter consequente diante das atividades dos professores, 

motivo pelo qual devem ser explicitamente estabelecidos seus desdobramentos 

relativos aos resultados, o que pode tanto favorecer ações institucionais de 

melhoria das condições de trabalho, por exemplo, quanto direcionar ações que 

subsidiem o professor nas dificuldades vivenciadas.  

Nos processos pertinentes à progressão funcional é fundamental que seja 

exigida a participação em cursos e demais ações – não todas – de formação 
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docente continuada para a docência na educação superior, especialmente as 

ofertadas pela própria Universidade, não se excluindo a importância de conhecer 

e participar também de outras experiências e iniciativas que tenham semelhante 

propósito. 

No que diz respeito à Avaliação Institucional, sugere-se que sejam 

redimensionados os instrumentos utilizados para avaliação docente realizada em 

2006, para que possam contemplar a formação docente para a educação superior 

como critério nos respectivos questionários utilizados para essa finalidade. 

No âmbito da Universidade, percebeu-se o empenho em estabelecer 

continuamente proposições de novas ações que se apresentem necessárias, bem 

como reflexões sobre iniciativas a serem redimensionadas no âmbito da 

formação, ingresso e avaliação dos professores. 

É a comprovação do esforço de uma coletividade ante os desafios internos 

e externos que afetam diretamente a profissão docente, motivo pelo qual se 

acredita poder contribuir com as proposições organizadas neste capítulo. 
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DESAFIOS CONCLUSIVOS 
- saindo das trilhas, abrindo caminhos, construindo estradas... 

 

Ao finalizar o presente estudo, pode-se concluir que a formação docente 

para a educação superior é uma realidade no âmbito da Instituição, o que 

demonstra tanto sua necessidade quanto o empenho em efetivar algumas ações 

nesse sentido. 

Essas ações formativas necessitam, entretanto, ser redimensionadas, 

ressignificadas e articuladas externa e internamente.  

Externamente, por meio de referenciais e pressupostos situados no âmbito 

dos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, que aos 

professores da educação superior impõem algumas atitudes diferenciadas, 

inovadoras e ousadas. 

Internamente, pela necessidade de subsidiar e integrar ações e programas, 

que têm inquestionável importância, refletindo coletivamente sobre suas 

questões enfrentadas de modo isolado e solitário pela totalidade de professores e 

gestores da Instituição. 

É perceptível que a formação docente dos professores da Instituição tem 

sido pouco valorizada no âmbito do ingresso e avaliação destes. 

Quanto ao ingresso, evidenciou-se que a formação docente inicial para a 

educação superior não é critério para que o candidato passe à condição de 

professor, assumindo todos os desafios que lhe são próprios. 

A avaliação dos professores não incorpora a formação docente contínua e 

continuada nos seus instrumentos avaliativos, a qual também não é considerada 

condição para que novos professores sejam aprovados no estágio probatório, 

bem como veteranos avancem nos degraus da progressão funcional. 

Limitam-se à exigência inicial da disciplina Didática do Ensino Superior 

(64h em média), o que demonstra a compreensão de que seja capaz de 

proporcionar aos professores as reflexões e saberes necessários ao 
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enfrentamento das questões postas à profissionalização na educação superior na 

atualidade. 

Percebe-se, então, que no âmbito da formação, do ingresso e da avaliação 

docente, há necessidade de ressignificar seus referenciais e redimensionar a 

importância dessa formação docente, em especial por meio de uma política 

institucional integradora e comprometida com o desenvolvimento profissional 

de seus professores. 

A maioria dos entrevistados demonstra ter consciência das dificuldades 

presentes no cotidiano de ações docentes, tendo igualmente certeza de serem 

decorrentes, entre outros fatores, da insuficiência – e, por vezes, ausência – de 

formação docente para o ensino superior nas diversas áreas do conhecimento. 

Mesmo compreendendo os desafios postos pela pesquisa de campo e a 

importância de atitudes diferenciadas para o enfrentamento de problemas 

educacionais, observa-se que a formação docente para a educação representa, 

para a maioria dos gestores entrevistados, um conflito entre a percepção da 

necessidade de ruptura e o receio diante da inovação.  

Para alguns outros gestores, todavia, bem como para os formadores 

envolvidos com essa questão, existe, pois, o entendimento de que inovar é 

fundamental para redimensionar a formação docente do professor e, 

consequentemente, sua atuação na profissionalização realizada no âmbito da 

Universidade. 

Aos mais resistentes à ideia de implementação de uma política de 

formação docente para os professores da Universidade, sugere-se que 

inicialmente se façam as seguintes perguntas em relação à formação docente 

para a educação superior: 

O que sabemos que nós sabemos? 
O que sabemos que não sabemos? 
O que não sabemos que sabemos? 
O que não sabemos que não sabemos? 
    (TEIXEIRA, 2009). 
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As respostas a essas indagações constituem, ainda, o próprio fundamento 

da necessidade dessa formação, bem como referenciais de propostas que devem 

ser organizadas de modo coletivo e representativo, implementadas contínua e 

continuadamente, para que se possa assumir o desafio de estruturar uma política 

de formação docente para a educação superior na Universidade. 

Sugere-se, finalmente, que seja estruturada uma política institucionalizada 

de formação docente para os professores da Instituição, que integre as iniciativas 

já existentes, situada nos desafios do atual contexto interno e externo, 

consequente administrativa e academicamente, legal e legitimamente instituída, 

articulada a outras propostas e ações relativas ao desenvolvimento profissional 

docente. 

Ao refletir sobre o estabelecimento de políticas públicas educacionais – 

assim como de outros setores da sociedade – verifica-se que as mudanças de 

paradigmas e o estabelecimento de novas políticas nem sempre ocorrem porque 

quem está nos cargos do MEC, CNE, CAPES, CNPq – e similares – possui 

ideias brilhantes e inovadoras. 

Por vezes – muitas vezes – as transformações vão ocorrendo 

fundamentalmente pelos posicionamentos e mobilizações que inúmeros 

educadores e diversas instituições educacionais, entre outros, efetivam em 

decorrência de insatisfações e da percepção de possibilidades ao enfrentamento 

das situações problemáticas. 

Mesmo sendo fato a carência de políticas públicas nacionais que exijam, 

induzam, mobilizem e viabilizem formação docente para a educação superior, e 

diante da realidade dos desafios aos respectivos professores, a Instituição pode e 

deve ser pioneira nesse sentido. 

Inverter-se-á o que, em geral, ocorre na educação brasileira, pois, nesse 

caso, a legitimidade dos desafios evidenciados provocarão a legalidade de uma 

política institucional de formação docente para a educação superior da 
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Instituição, em vez de aguardar que o tempo e as leis nacionais decidam exigir 

novos títulos e impor modelos preestabelecidos de formação. 

 Desse modo, então, a Universidade, juntamente com outras IES 

brasileiras poderão ser indutoras de uma política nacional nesse sentido, ou seja, 

dialeticamente não iria do todo para as partes e sim das partes para o todo. 

Finalmente, ressalta-se que as reflexões sugestivas desse estudo não têm a 

pretensão de desmerecer nenhuma iniciativa existente relacionada à avaliação, 

ao ingresso e à formação dos docentes da Universidade. Pelo contrário, todas 

essas ações sempre demonstraram sua importante parcela de contribuição para o 

crescimento e desenvolvimento institucional, em decorrência das necessidades 

de cada contexto no qual foram concebidas e implementadas ao longo da sua 

história. 

A intenção desta pesquisa é unicamente fundamentar e sinalizar algumas 

iniciativas importantes que contribuam para o enfrentamento às criticas e aos 

desafios postos à profissionalização no mundo contemporâneo, o que está 

diretamente relacionado às ações dos professores na educação superior, que 

devem ser fortalecidas e redimensionadas por meio da formação docente 

pensada como um dos elementos pertinentes ao desenvolvimento profissional. 

À Universidade, então, cabem o compromisso político e a ousadia 

acadêmica para provocar rupturas no âmbito das dificuldades enfrentadas e 

inovar diante das possibilidades explicitadas, saindo das trilhas, abrindo 

caminhos, construindo estradas por onde percorre a docência na educação 

superior. 
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Roteiro Básico para Entrevistas 

 

 



 

 

257

 

RROOTTEEIIRROO    BBÁÁSSIICCOO    ppaarraa    EENNTTRREEVVIISSTTAASS  

 Entrevistado:________________________ Telefone celular:__________ 

 Local entrevista:_________________ Data:___/____/200__ Hora:____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO
 Como se efetiva o concurso para professor efetivo? Novas Questões 

 CCV: qual participação?  

 SRH: qual participação?  

 Legislação que orienta?  

 Resolução Nº06/2006/CEPE: qual a repercussão?  

 Edital: quem elabora?  

 Critérios para inscrição?  

 Formação exigida?       Novos Sujeitos 

 É exigida formação docente para a educação superior?  

 Critérios avaliativos do concurso?  

 Plano de aula: apresentado ou comentado?  

 Prova didática: sua importância no concurso?    

 Comissão julgadora: quem determina os componentes?  

 Comissão julgadora: algum especialista na docência específica?  

 Atas: quais informações apresentam sobre o novo professor? Novos Documentos 

 Concurso: percebido como primeira avaliação docente?   

 Concurso: resultados são referenciais para a formação docente?   

 Sugestões para melhorar os concursos para docentes?  

   

   

            Lembretes 
- Apresentar a pesquisadora; 
- apresentar a temática da pesquisa; 
- solicitar permissão para gravar. 

Informações preliminares 
Gestão exercida:_____________________ 
Local/Setor:________________________ 
Período: ___________________________ 
E-mail:____________________________ 
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AVALIAÇÃO
 Como os professores são acompanhados e avaliados após ingresso? Novas Questões 

 Estágio probatório? Legislação que orienta?   

 Como é realizada a avaliação docente?  

 Legislação que orienta?  

 Instrumentos?  

* Questionário (Q): critérios?  

 (Q) Formação docente para a educação superior é exigida?  

 (Q) Metodologia de aplicação?  

 (Q) Resultado: destino das informações? Como são interpretadas?  

 (Q) Resultado: repercussão acadêmica?  

 (Q) Resultado: repercussão funcional? Novos Sujeitos 

* Relatório docente (RD): Roteiro ou orientação prévia?  

 (RD) Formação docente para a educação superior é um item?  

* Gratificação de Estímulo à Docência (GED)  

 (GED): legislação?  

 (GED): exigia formação docente?  

 (GED): destino das informações? Como são interpretadas?  

 (GED): repercussão acadêmica?  

 (GED): repercussão funcional?  

* Avaliação de Cursos (AC): legislação?  

 (AC): formação docente para a educação superior é critério?  

 (AC): destino das informações? Como são interpretadas? Novos Documentos 

 (AC): repercussão acadêmica?  

 (AC): repercussão funcional?  

* Avaliação Institucional/CPA: legislação?  

 CPA: formação docente para a educação superior é critério?  

 CPA: destino das informações? Como são interpretadas?  

 CPA: repercussão acadêmica?  

 CPA: repercussão funcional?  

 Estágio probatório: legislação?  

 Progressão funcional: legislação?  

 Sugestões para melhorar a avaliação docente?  
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FORMAÇÃO
 A UFC promove formação docente para seus professores? Novas Questões 

 Normatiza essa formação? Qual regulamentação?  

 Quem efetiva / setor responsável?  

 É contínua?  

 É continuada?  

 Opcional ou obrigatória?  

 É promovida formação docente após o estágio probatório?  

 Os professores solicitam essa formação aos gestores?  

 A formação docente é avaliada? Por quem? Repercussão?  

 Nível de satisfação e queixas sobre a formação docente?  

* Outra iniciativa de formação docente para professores da UFC? Novos Sujeitos 

 Qual? Tem algum documento ou programa norteador?  

 Como é planejada?  

 Quem é responsável, mais especificamente?  

 Outros sujeitos envolvidos?  

 A quem se destina, mais especificamente? Novatos? Veteranos?  

 Essa iniciativa é avaliada? Como?   

 Qual repercussão dos resultados?  

 A formação docente inicial deve ser opcional ou obrigatória?  

 A formação docente inicial deve ser prévia ao ingresso?  

 A formação docente continuada deve ser opcional ou obrigatória?  

 Nível de satisfação e as queixas sobre a experiência formativa? Novos Documentos 

 Sugestões para melhorar a formação docente dos professores?  

   

   

   

   

   

   

   
 

 


