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A Universidade Católica de Brasília sedia a 

Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e 

Sociedade, desde 2008. Neste período, ela 

realizou seus objetivos com ampla variedade 

de atividades em pesquisa, ensino e extensão. 

Além de numerosos artigos cientí�cos, livros, 

capítulos de livros e participação em 

Congressos, seja no Brasil que no exterior, 

em outras línguas,  a Cátedra publicou 12 livros 

nos últimos 2 anos, enriquecendo a literatura 

no seu campo temático de Juventude, Educação 

e Sociedade. Dela participam, aproximadamente,

18 professores, entre Coordenador e Leitores, 

com abundantes publicações e projeção 

internacional. Além do mais, oferece iniciação 

cientí�ca para muitos estudantes da graduação, 

alguns dos quais se encaminham para estudos 

de mestrado e doutorado. Conta com seu 

escritório sede na UCB, além de um necessário 

suporte �nanceiro para pesquisas. Do ponto de 

vista administrativo, conta com secretaria 

executiva e atendente. Realiza relatórios anuais 

de suas atividades, em inglês para a sede da 

Organização em Paris, e em português para a 

Representação da UNESCO, em Brasília. 

Destaca-se a importância do diálogo entre a 

Representação de Brasília e a Cátedra. Esta 

Cátedra também participa de uma rede 

internacional de Cátedras (UNESCO Chairs on 

Children, Youth and Communities Network).
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Educação Superior

As políticas para a educação superior no Brasil, em cenário con�gurado por 

forte interpenetração entre esferas pública e privado, é campo de disputas de 

projetos e concepções sobre o papel do estado e seu planejamento, sobre a 

gestão, �nanciamento e organização da educação nacional. Perpassam essas 

concepções, embates atinentes à proposição e materialização de políticas 

educacionais, seus processos de avaliação e regulação e, mais recentemente, 

processos de �nanceirização que tem impactado a educação superior e suas 

instituições no Brasil.

Nesse contexto, estudos e investigações que deslindem análises direcionadas 

à compreensão do complexo cenário da educação superior no Brasil ganham 

importância e relevância e, certamente, traduzem diversos olhares que 

necessariamente não se intercruzam mas permitem aproximar e capturar 

desdobramentos desse processo no país. A obra coletiva “Educação superior: 

conjunturas, políticas e perspectivas” se apresenta como uma contribuição 

ao debate ao reunir textos oriundos de investigações e re�exões envolvendo 

educadores e discentes da UCB, UnB, IFB, UEG, UMA, University of Alberta 

(Canadá) e Universität Duisburg-Essen (Alemanha).

Essa coletânea problematiza questões atinentes as políticas, gestão e 

organização da educação superior, internacionalização, interdisciplinaridade, 

docência, formação de professores e inclusão. Trata-se, portanto, de diversos 

olhares sobre a educação superior e, que, certamente, contribuem com as 

re�exões sobre a esse nível de ensino.

Luiz Dourado
Professor Titular e Emérito da UFG

Membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

O livro “Educação superior: conjunturas, 
políticas e perspectivas” produz informações e 
uma excelente re�exão para a compreensão da 
educação superior sob diversos aspectos, entre 
eles o processo de internacionalização, 
contribuição para alcance da equidade social e 
para a democratização. Leitura importante para 
quem deseja conhecer ou está estudando os 
caminhos futuros deste complexo assunto. 
 
Maria Rebeca Otero Gomes, Coordenadora 
do Setor de Educação da UNESCO no Brasil
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Prefácio

Pedro Demo1

Foi grata surpresa este livro de três pesquisadoras interessadas em analisar 
a educação superior no Brasil (Ranilce, Sinara, Aline). Há grande déficit de 
estudos avaliativos da educação superior, também porque dados não são tão 
abundantes quanto na educação básica. Nas últimas décadas a educação superior 
se diversificou de maneira impressionante, em especial desde que entrou em 
cena a tal EaD, passando pela multiplicação das matrículas e pelo crescimento 
da oferta pública gratuita, até a produção por atacado de pós-graduações stricto 
sensu. No mundo há grande preocupação com a qualidade da oferta, em parte 
por conta de cursos encurtados (alguns totalmente virtuais), ajeitados (como 
efeitos do tratado de Bolonha na Europa, por exemplo), rebatizados (como 
mestrado profissionalizante). Em 2007, Bok (ex-Presidente de Harvard) 
publicou texto incisivo: “Our underachieving Colleges” (Nossas Faculdades com 
desempenho precário), no qual analisava a falta de compromisso com a qualidade 
da aprendizagem em instituições universitárias, mesmo quando repletas de 
PhDs (BOK, 2007). Estes, embora tarimbados em aprendizagem via pesquisa 
e autoria, entrando na sala de aula, só “dão aula”, ou seja, repassam conteúdo 
mimeticamente, o que resulta em diplomas sem qualquer engenhosidade. Em 

1 Professor Emérito do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB).
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2011, Arum e Roksa publicavam o livro de grande impacto: “Academically 
adrift” (Academicamente à deriva), para questionar a prática instrucionista 
da mera aula reprodutiva (aula copiada para ser copiada) como produto mais 
representativo da vida acadêmica estudantil e docente (ARUM; ROKSA, 2011). 
Propunha avaliar o desempenho estudantil por aquilo que produziam (pesquisa e 
elaboração) ou liam sistematicamente, conseguindo um grupo de instituições que 
aderiram à ideia, com bons resultados práticos. Em termos concretos, as melhores 
universidades são de pesquisa, mas nem sempre, sendo de pesquisa, oferecem boa 
aprendizagem. Quem nelas estuda, ao final, precisa pesquisar, produzir, elaborar. 
Aula é coisa secundária. 

São apenas dois exemplos de pesquisadores que gostariam de virar a mesa 
da universidade, não apenas reformar, porque são instituições literalmente 
“ultrapassadas”. O sarcasmo maior é que, como regra, universidades se apresentam 
como faróis mais adequados da mudança (via educação), mas elas mesmas fogem 
da mudança obstinadamente, incidindo no velho dito: quem propõe mudança, 
não a deveria gerir; gestor de mudança gere para não mudar (DEMO, 2011). 
Educação superior vai virando igreja velha: quanto mais arcaica, mais autêntica! 
Perde-se de vista a dinâmica mais importante do conhecimento científico, que 
é a rebeldia desconstrutiva/reconstrutiva, em tom incansável de autorrenovação 
(DEMO, 2012). A regra das instituições de ensino superior é “aula” – não se faz 
nada mais que “aula” (e respectiva prova, resultando num diploma para usar no 
século passado), ou seja, repasse de conteúdo que já está todo na web, em geral 
a cores, com efeitos especiais e atualizado (KHAN, 2012). Acena-se hoje com 
“ciência aberta” (à la Wikipédia), retomando a epistemologia socrática da crítica 
autocrítica (erroneamente chamada de “novas epistemologias) (NIELSEN, 
2012; DEMO, 2011a), para indicar que, sem substituir a ciência tradicional, 
é importante abrir novas vias de produção científica de teor mais popular, sem 
nivelar por baixo. Trata-se de ciência com dose bem menor de empáfia acadêmica, 
sempre aberta, discutível, autorrenovadora, autocrítica. Faltaria na educação 
superior o que Sócrates bradava já em sua época: autocrítica. Crítica que não 
aprecia ser criticada é incongruente e contraproducente. Quando instituições não 
mais aceitam autodesconstruir-se é porque agonizam na mesmice. Já dizia isso, 
com outra linguagem, Kuhn (1975): institucionalizando-se o conhecimento, 
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defender-se torna-se mais relevante que autorrenovar-se. A moda repetitiva se 
sobrepõe a qualquer busca de alternativas. 

Não admira que a educação superior resista tanto à mudança, porque é 
próprio do autoritário: ele sabe sempre o que é melhor para os outros. Porque a 
prega tanto, no fundo a camufla e controla. Enorme energia é desperdiçada nessas 
instituições, quando milhares de estudantes se aglomeram nelas para enfeitar 
defunto, ou seja, para assistir a um repasse arcaico de conteúdo arcaico. Enquanto 
conhecimento se agita, atropela, cai e levanta, se desconstrói de alto a baixo, a 
instituição se mantém “deitada em berço esplêndido”. Dizem já que hoje sabemos 
apenas 4% do universo (ANANTHASWAMY, 2010) – tudo vai cair, física, 
matemática, e principalmente as ciências sociais, por conta de seus pressupostos 
positivistas. No começo do modernismo, a grande tacada foi a autoridade do 
argumento, ao invés do argumento de autoridade: ciência se sustenta por si, 
via argumento, pesquisa, reconstrução. Não precisa de Papa. Teve tanto êxito, 
o método científico avassalou o Ocidente, a habilidade de formalização dos 
objetos de pesquisa avançou enormemente, a ponto de, ao afastar conhecimentos 
tidos por inferiores ou impróprios (religião, senso comum, alquimia, teologia, 
filosofia...), virou nova religião ou argumento de autoridade. Encaneceu. 

É preciso conturbar a educação superior, sacudir, atropelar, para que, 
assumindo devido desconfiômetro, passe a autorrenovar-se, seguindo a própria 
dinâmica do conhecimento rebelde. O que move a educação superior é a rebeldia 
da pesquisa, não aula, prova, reprodução, xerox. Vamos saudar gente como essas 
três acadêmicas que pretendem importunar a educação superior. 

Referências

ANANTHASWAMY, A. The Edge of Physics – A journey to earth’s extremes to 
unlock the secrets of the universe. Houghton Mifflin Harcourt: New York, 2010.
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campuses. The University of Chicago Press: Chicago, 2011. 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   11 16/07/2015   17:15:52



12 

BOK, D. Our Underachieving Colleges: a candid Look at how much Students 
Learn and why they should be Learning more. Princeton University Press: 
Princeton, 2007.

DEMO, P. Mudar a Mudança - Lições da Internet Generativa - Quem propõe 
mudanças não as deveria gerir! Editora IBPEX: Curitiba, 2011.

_______. P. A Força sem Força do melhor Argumento – Ensaio sobre “novas 
epistemologias virtuais”. Ibict: Brasília, 2011a.

_______. P. Ciência Rebelde. Atlas: São Paulo, 2012. 

KHAN, S. The One World School House – Education reimagined. Twelve: N.Y., 
2012.  

KUHN, T.S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Ed. Perspectiva: São Paulo, 
1975. 

NIELSEN, M. Reinventing Discovery: the New Era of Networked Science. 
Princeton University Press: Princeton, 2012.

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   12 16/07/2015   17:15:52



  13 

Introdução

“Educação superior: conjunturas, políticas e perspectivas” trata-se de uma 
coletânea de textos oriundos de pesquisas e reflexões de docentes, discentes e 
pesquisadores da área da educação. Nesta obra estão representadas as seguintes 
instituições: Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade de Brasília 
(UnB), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), Instituto Federal de Brasília (IFB), União Marista do Brasil, University of 
Alberta (Canadá) e Universität Duisburg-Essen (Alemanha). 

As produções científicas em tela contemplam temas relativos à 
internacionalização da educação superior, à pós-graduação em direitos humanos 
e sua perspectiva interdisciplinar, às políticas de democratização do acesso e de 
avaliação da graduação e da pós-graduação brasileira e à docência universitária. 

O primeiro capítulo, “(Des) Construindo pontes: parcerias universitárias 
internacionais no Brasil e no Canadá”, de Aline Veiga dos Santos, Ranilce 
Guimarães-Iosif e Lynette Shultz, apresenta as percepções de alunos, de 
professores e de gestores que participaram das atividades de internacionalização 
em duas universidades, uma no Brasil e a outra no Canadá. As autoras destacam 
as contribuições da internacionalização na produção do conhecimento e alertam 
sobre a necessidade de que as parcerias se realizem de forma dialógica e horizontal, 
onde todos possam aprender e ensinar durante esse processo, a fim de evitar a 
colonização de culturas e injustiças cognitivas.

As professoras Sinara Pollom Zardo e Nair Heloisa Bicalho de Sousa 
apresentam, no segundo capítulo, Pós-graduação interdiciplinar: experiências da 
área de direitos humanos, os resultados de uma pesquisa realizada em 2014 com 
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os profissionais responsáveis pela implementação da proposta interdisciplinar de 
direitos humanos no âmbito da pós-graduação das universidades federais. Os 
resultados evidenciam como principal desafio a gestão da interdisciplinaridade nas 
estruturas enrijecidas e disciplinares que caracterizam as instituições de educação 
superior, o que compromete a aproximação e o diálogo entre docentes e discentes 
das diferentes áreas do conhecimento. 

O terceiro capítulo, “A pós-graduação em educação sob a perspectiva docente: 
ambiguidades da atual política de avaliação”, de Isabela Marins Braga e Ranilce 
Guimarães-Iosif, discute a problemática da atual política de avaliação da pós-
graduação stricto sensu em Educação e a influência dos atuais critérios adotados na 
reconfiguração do trabalho docente. A pesquisa revela a predominância da dimensão 
quantitativa no processo avaliativo e a desconsideração das particularidades 
históricas, culturais e identitárias do corpo docente e discente. O texto aponta, 
também, os desafios dos programas de pós-graduação em Educação em contribuir 
mais efetivamente para a melhoria da educação básica para formação de seus 
professores.

As professoras Catarina de Almeida Santos e Danielle Xabregas Pamplona 
Nogueira escrevem o quarto capítulo desta coletânea, “Educação superior e 
desigualdades sociais e regionais: limites e possibilidades na democratização da 
oferta a partir de Plano Nacional de Educação”. Na perspectiva das autoras, a 
expansão da educação superior no Brasil traz características históricas de forte 
influência do setor privado na oferta de cursos superiores, ao mesmo tempo em 
que se configurou uma não prioridade do Estado para com este nível educacional. 
As autoras identificam que o PNE 2014-2024 traz alguns avanços que carecerão 
de muitas lutas para sua efetivação na próxima década e que esse desafio passa, 
em grande medida, pela superação das desigualdades sociais e econômicas e não 
apenas das desigualdades educacionais.

O quinto capítulo, “Como a globalização neoliberal tornou possível o 
Programa Ciência sem Fronteiras?”, de Rovênia Amorim Borges e Renísia Cristina 
Garcia-Filice, apresenta uma reflexão crítica com o propósito de compreender as 
inter-relações políticas e econômicas, internas e externas às fronteiras do País, que 
tornaram possível (e conveniente) a criação do Programa Ciência sem Fronteiras 
(CsF) em 2011. A pesquisa revela as relações conflituosas que viabilizaram este 
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programa como proposta de intercâmbio frente ao processo de internacionalização 
educacional no Brasil. O CsF se tornou possível, e potencialmente lucrativo para 
o mercado global, a partir das crônicas mazelas da educação pública nacional, e, de 
outra parte, pelo interesse norte-americano em manter a sua política econômica 
e cultural expansionista.

As professoras Wivian Weller e Nicolle Pfaff nos brindam com o sexto capítulo 
“Transições entre o meio social de origem e o milieu acadêmico: discrepâncias no 
percurso de estudantes oriundas de escolas públicas na Universidade de Brasília”. 
Trata-se de uma pesquisa realizada com jovens negras que ingressaram pelo 
sistema de cotas na Universidade de Brasília. O estudo investigou a transição que 
essas jovens realizaram do ensino médio para a educação superior e as experiências 
de estranhamento que vivenciaram na universidade. As autoras apontam que as 
universidades encontram-se, de uma forma geral, despreparadas para receber 
estudantes negros/as e jovens de famílias de baixa renda e que essa nova condição 
juvenil/estudantil precisa ser conhecida em suas características particulares caso 
haja pretensão de que as políticas públicas ampliem o acesso e as possibilidades de 
permanência de jovens egressos das escolas públicas na educação superior.

O sétimo capítulo, “A educação superior e as políticas de formação para 
professores da Educação Básica”, de Juliana Lacerda Machado e Divaneide Lira 
Lima Paixão, discute a atual configuração das políticas de educação superior e 
de formação docente no Brasil, a partir da análise das representações sociais de 
estudantes das licenciaturas de Ciências Biológicas e de Letras sobre a educação 
superior. Os resultados evidenciam que os estudantes pesquisados revelaram a 
representação social do ensino superior como meio para se alcançar um emprego 
e que esta representação está organizada em torno de elementos que remetem à 
profissionalização desses universitários. 

No oitavo capítulo, “Educação superior no Brasil e o movimento pendular 
entre a casa do saber para poucos e a fábrica de diploma para muitos”, Ricardo 
Spindola Mariz e Urbano Gomes da Silva Neto pontuam que a educação superior 
brasileira encontra-se pressionada pela demanda de qualidade em função de uma 
lógica mercantilista, que compreende o ensino com um meio para os resultados 
financeiros e não como um fim para a formação humana. Em seus resultados, 
os autores apontam para uma dupla solução: modificar as condições de trabalho 
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docente e atuar na melhoria da prática docente. 
O nono capítulo, “É possível! Docentes surdos na educação superior”, de 

Falk Soares Ramos Moreira, Ranilce Guimarães-Iosif e Erenice Natália Soares de 
Carvalho, problematiza as percepções de docentes surdos que atuam na educação 
superior em relação às políticas de educação inclusiva voltadas para os surdos no 
Brasil desde a Lei 10.436/2002. Os resultados do estudo indicam que os docentes 
surdos da educação superior trazem uma história de vida marcada por obstáculos, 
mas também, por luta, organização coletiva e superação. A pesquisa ressalta a 
relevância do engajamento dos surdos na reivindicação para que a língua de sinais 
passe a ser aceita como forma de instrução e comunicação dos surdos em todos os 
níveis e modalidades de ensino no Brasil. O estudo recomenda que as instituições 
de educação superior e as agências de fomento e de avaliação da educação superior 
repensem o espaço do surdo nesse nível de ensino não apenas como discente, mas 
também como docente e pesquisador.

Marilza Vanessa Rosa Suanno apresenta o décimo e último capítulo da 
coletânea, “Docência universitária e didática emergente: novos caminhos para 
interrogar a realidade e redimensionar as experiências educativas”. Em sua 
discussão, sinaliza que devido às atuais políticas educacionais neoliberais, as 
funções do professor universitário têm sido amplamente modificadas e as novas 
atribuições, rotina e tarefas, atropelam as efetivas funções, ou seja, extrapolam o 
fazer docente. A autora propõe uma nova perspectiva de atuação na docência, 
pautada em princípios do pensamento complexo e de metodologias de ensino 
interativas e autoeco-organizadoras. 

Por fim, vale destacar que esta publicação está vinculada ao grupo de pesquisa 
do CNPq, “Educação superior: políticas, governança e cidadania”, coordenado 
pelas professoras Dra. Ranilce Guimarães-Iosif e Sinara Pollom Zardo no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de 
Brasília (UCB). Registra-se o apoio da UNESCO/Brasil para a publicação deste 
livro, na expectativa de que as pesquisas aqui apresentadas subsidiem debates, 
estudos e novas investigações na área da educação superior. 

Sinara Pollom Zardo
Ranilce Guimarães-Iosif

Aline Veiga dos Santos
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Capítulo I

(Des) Construindo pontes:
parcerias universitárias internacionais 

no Brasil e no Canadá

Aline Veiga dos Santos1 
Ranilce Guimarães-Iosif2

Lynette Shultz3

Introdução 

A internacionalização da educação superior se tornou o centro dos debates 
universitários em relação ao seu papel na sociedade e adquiriu novos significados 
como resultado da economia global do conhecimento. A internacionalização 
do ensino, como um processo da globalização, está bem documentada como 

1 Pedagoga. Mestre e Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília, com bolsa de estudo 
ofertada pelo governo do Canadá.

2 Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Católica de Brasília 
(UCB). Professora Adjunta do Departamento de Estudos de Política Educacional da University of Alberta, 
Canadá. 

3 Professora do Departamento de Estudos de Política Educacional da University of Alberta, Canadá. 
Professora visitante do Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília (UCB). 
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um conjunto complexo de relações e estruturas que envolvem forças políticas 
e amplas reformas institucionais. Destarte, a natureza e a gestão dos sistemas 
educacionais vêm mudando gradualmente. Uma gama de atores globais institui 
redes que constroem, legitimam, regulam e organizam as práticas que sustentam a 
educação superior. Nesse escopo, gestores universitários enfrentam fortes pressões 
no sentido de construir redes internacionais a partir de parcerias empresariais. O 
objetivo é estabelecer uma educação legítima aos olhos dos negócios internacionais 
(SHULTZ, 2014). Embora alguns indivíduos e grupos se oponham à concepção 
deste novo ambiente de mercado, poucos membros da academia e instituições 
têm sido capazes de resistir às pressões neoliberais globais (POLSTER, 2009; 
SHULTZ, 2014). 

Um complexo mundo da educação transfronteiriça está emergindo 
(KNIGHT, 2005; 2007), logo a dinâmica relação entre a globalização e a 
internacionalização da educação é uma importante área de estudo que merece 
maior exploração. Este capítulo4 explora como as universidades e os membros 
da academia desenvolvem parcerias internacionais que incluem acordos formais 
institucionais, projetos de pesquisa individuais e intercâmbios de ensino. 

O texto dá ênfase às percepções dos alunos, professores e gestores que 
participam das atividades de internacionalização de duas universidades, uma 
no Brasil e a outra no Canadá. Como esses atores compreendem as parcerias 
institucionais internacionais e suas próprias parcerias acadêmicas internacionais? 
Quais são as implicações desses processos, bem como as oportunidades e os 
desafios? O capítulo, a partir dos resultados de uma pesquisa realizada entre 
2012-2014, baseia-se em dados recolhidos por meio de 14 entrevistas individuais 
semiestruturadas realizadas em ambos os países.

4  A versão preliminar deste capítulo, intitulada “Rethinking International Partnerships in Higher Education: a 
case study of Canadian and Brazilian researcher and institution collaborations” foi apresentada na Conferência 
“West-Coast Networking Conference: Education, Internationalization and Social Justice: preferred futures” em 
dezembro de 2014 (Vancouver - Canadá).  
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Internacionalização da educação superior

Nas últimas décadas, o número de acordos bilaterais e multilaterais 
envolvendo a educação superior tem aumentado exponencialmente. Durante a 
fase inicial do processo de internacionalização, as instituições são confrontadas 
com uma infinidade de oportunidades para o estabelecimento de vínculos 
institucionais internacionais. Essas parcerias podem originar diferentes resultados 
– mobilidade de estudantes e professores, benchmarking (avaliação comparativa), 
currículo comum, projetos de pesquisa e desenvolvimento conjunto de programas, 
seminários e conferências. A partir das experiências iniciais de internacionalização, 
as instituições amadurecem em suas abordagens e empreendem mais esforços 
para desenvolver alianças estratégicas mais claramente articuladas que visam 
resultados e produtos (KNIGHT, 2005). Parcerias, como atos organizacionais, 
refletem complexas relações entre indivíduos, coletividades e contextos histórico-
sociais mais amplos. O campo da educação internacional é atualmente informado 
pela linha abissal da “Ecologia dos Saberes” e da “Criação do Colonialismo” 
(ver ANDREOTTI; SOUZA, 2012; ODORA HOPPERS, 2009; ODORA 
HOPPERS; RICHARDS, 2012; SANTOS, 2007; SHULTZ, 2013).

Santos (2007, p. 71) descreve o pensamento abissal da seguinte forma:

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste 
num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas 
fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por 
meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos 
distintos: o ‘deste lado da linha’ e o ‘do outro lado da linha’. A divisão é tal 
que ‘o outro lado da linha’ desaparece como realidade, torna-se inexistente 
e é mesmo produzido como inexistente.

Dentro desse contexto, é possível criar parcerias que visam à criação e à 
troca de conhecimento? Os esforços da universidade para internacionalizar a 
pesquisa e o ensino estão em direção à linha abissal ou apenas recriando tais 
relações? A pressão atual de internacionalização, como discurso da economia do 
conhecimento, tornou-se hegemônica e criou caminhos complexos no sistema 
globalizado. Mudanças institucionais dentro das universidades instituem políticas 
de internacionalização que se assentam na violação de seus próprios objetivos 
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e compromissos institucionais. Por exemplo, aumento de matrículas; modelos 
financeiros (custo + recuperação) caminham lado a lado com os objetivos 
institucionais de equidade e inclusão; esforços inter e transdisciplinares para 
resolver os problemas globais complexos assentam ao lado de modelos de 
gestão estratégica em busca de redução de custos e modelos de eficiência que 
redimensionam programas acadêmicos ao diminuir a relevância dos cursos de 
humanidades em comparação com a mesma fórmula de eficiência.

Para o enfrentamento do pensamento abissal presente na maior parte das 
parcerias institucionais e acadêmicas, Santos (2007) propõe que a abordagem 
da ecologia de saberes pode fornecer um quadro pós-abissal ou pelo menos fazer 
transparecer a linha abissal visível. Isso pode proporcionar uma abertura para a 
diversidade epistemológica (ou justiça cognitiva como muitos se referem a esta) 
e um reconhecimento de saberes que existem e se desenvolvem fora do sistema 
de conhecimento científico ocidental. “A ecologia de saberes não concebe os 
conhecimentos em abstrato, mas como práticas de conhecimento que possibilitam 
ou impedem certas intervenções no mundo real” (SANTOS, 2007, p. 89). Como 
Odora Hoppers e Richards (2012) indicam, para uma transformação da criação 
e da troca de conhecimento é necessário repensar que tipo de conhecimento 
se almeja produzir, descolonizando seus processos e resultados. Os autores 
argumentam que no cerne dessa transformação estão os relacionamentos e isso 
precisa ser a base de todas as nossas disciplinas, cursos, instituições, parcerias, e, 
certamente, dos nossos esforços em busca da internacionalização.

A internacionalização da educação superior, para além das fronteiras dos 
Estados-Nação, precisa de uma investigação mais profunda, pois esse processo tem 
difundido um modelo educacional que pode promover e aprofundar a situação 
de opressão dos povos colonizados. Abdi (2008) destaca que, mesmo com o fim 
do colonialismo, a maioria das ex-colônias continua a adotar políticas e práticas 
que refletem e reproduzem o modelo de sistemas de cultura e de educação dos 
países do Norte. 

A internacionalização é um grande tema em termos de conexões Norte 
e Sul, mas eu acho que o seu desenvolvimento ainda está no modo de 
ajuda global e ajuda financeira baseado nos discursos do FMI e do Banco 
Mundial. Segundo os quais o irmão mais velho (Norte global) entra 
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com os bolsos cheios, portanto conduz toda a ideia que desce para o Sul 
(global). Como essas relações são criadas? Como nós criamos parcerias 
com as universidades de pesquisa do Sul? Para benefício de quem? Eu 
acho que acontece, totalmente, para o benefício da universidade ocidental, 
em termos de atração de mais financiamentos e em termos de rankings 
universitários. (Entrevistado Canadense 4).

Você tem que entender como funciona a internacionalização lá fora 
[nos outros países]. E como é que ela funciona aqui [no Brasil]. Em 
que condições e em que contexto? Quem ganha e quem perde? Esses 
são pontos importantes que o indivíduo tem que saber em termos de 
internacionalização. (Entrevistado Brasileiro 3).

O desafio da internacionalização do ensino, para Santos (2010), assenta 
em promover e intensificar as formas de “cooperação transnacional” existentes, 
multiplicando-as no cenário dos acordos bilaterais e/ou multilaterais pautados 
em benefícios mútuos e fora do quadro dos regimes comerciais. Observa-se 
que a internacionalização da educação superior contemporânea parece mover-
se em direção a projetos comerciais e soluções privatizadas para os problemas 
educacionais. Mesmo com a melhoria da mobilidade dos atores acadêmicos nas 
diversas nações, existe uma grande diferença entre os países centrais (desenvolvidos) 
e os países periféricos (em desenvolvimento) em relação ao intercâmbio gerador 
de lucro e conhecimento. 

Um projeto de internacionalização que interessa à universidade é aquele em 
que os estudantes são totalmente financiados ou patrocinados por países 
que a universidade considera como estratégicos. (Entrevistado Canadense 
6).

Hoje, um foco de ação muito forte nosso é o estreitamento de relações 
com o corpo diplomático. Toda representação diplomática em Brasília, nas 
vésperas do seu dia nacional, recebe uma carta da Universidade. Desde 
então, os Embaixadores passaram a descobrir que a Universidade existe. Eu 
já fiz um evento aqui que foi a comemoração do Dia de Nelson Mandela e 
em uma terça de manhã eu coloquei 40 Embaixadores dentro do Campus. 
Essa é uma estratégia institucional. (Entrevistado Brasileiro 6).

O processo de internacionalização e mercantilização da educação superior 
nas universidades, tanto em países no Norte como do Sul, está causando 
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profundas mudanças no currículo, na missão e na estrutura desse nível de 
ensino (GUIMARÃES-IOSIF, 2011). Diante desse contexto, os participantes da 
pesquisa enfatizam a preocupação com os objetivos institucionais que tratam a 
educação literalmente como uma mercadoria. 

Por exemplo, quando eu fui ao escritório internacional para falar sobre o 
meu trabalho [pesquisas em andamento em Guadalajara], eles disseram 
que Guadalajara não é um lugar para nós extrairmos recursos. Então, qual 
é a finalidade da internacionalização? Parece que países estratégicos são 
apenas China e Índia, pois trazem benefício econômico para a instituição. 
(Entrevistado Canadense 5).

A abertura à internacionalização está vinculada às universidades e às 
instituições de pesquisa que têm dinheiro. Então eu acho que no final do 
dia, tudo está embalado em um grande jogo: onde está o dinheiro? Isso 
para mim é problemático. (Entrevistado Canadense 4).

No bojo da economia do conhecimento, a maior parte das universidades,  
públicas ou privadas, promove a educação como produto de um amplo programa 
econômico. “Conhecer fatos e teorias é menos importante do que ter uma 
compreensão do mundo de relações sociais e de redes por meio das quais o 
conhecimento é convertido em inovação e em produtos comercialmente viáveis” 
(RIZVI; LINGARD, 2012, p. 542). De modo contundente, o dinheiro tem 
comprado voz e influência no processo de políticas e também tem sido usado 
para tentar mudar a cultura e as prioridades das instituições. Uma variedade de 
interesses – comerciais, financeiros e ideológicos – diretos e/ou indiretos são agora 
capazes de proclamar as suas preocupações no contexto político e prático das 
instituições. Nesse escopo, novos nós de poder e influência são erigidos (BALL, 
2013).

Eu tenho uma preocupação de cunho ético, educacional e moral. Eu 
tenho a preocupação que a educação internacional vire um grande banco 
de negócios, no qual, teoricamente, as pessoas vão estudar em algum lugar, 
pagam caro por isso, no entanto não tem resultados práticos. Eu vejo 
muitas ações dos programas de internacionalização que eu chamaria de 
caça-níqueis. (Entrevistado Brasileiro 2).

A internacionalização da educação superior, como todo processo de 
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desenvolvimento, promove um conjunto de “benefícios e riscos” (KNIGHT, 
2007; MESQUIATI, 2014). Entre as diversas oportunidades, Mesquiati (2014) 
destaca as seguintes: rico aprendizado face ao contexto pluralista e multicultural; 
formação de uma sociedade focada na construção do conhecimento com 
abrangência global; “ganho de cérebros” – atração e desenvolvimento de talentos; 
troca de experiências e conhecimentos em distintos contextos e realidades; 
edificação de relações bilaterais e multilaterais com foco nos interesses culturais, 
científicos e tecnológicas de cada país. Na outra ponta da linha, os riscos estão 
associados à: perpetuação da hegemonia de países desenvolvidos; proliferação de 
uma lógica instrumentista que assenta a internacionalização como mera estratégia 
de negócios por meio da comercialização de produtos e serviços; “fuga de cérebros” 
– perda de talentos por parte dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento; 
promoção de programas de mobilidade direcionados à elite, excluindo grupos 
desfavorecidos, o que leva a reprodução do status quo social. A própria delimitação 
de critérios de seleção de alguns programas, que ao priorizar, por exemplo, o 
domínio prévio da língua inglesa como única via de acesso às oportunidades de 
mobilização acadêmica já exclui na linha de entrada a maior parte de estudantes 
ou pesquisadores pobres oriundos de países cuja língua materna não é o inglês.

Nos processos de internacionalização da educação, Lima e Maranhão 
(2011, p. 577) observam que, “ao invés da promoção da diversidade cultural, 
tem-se a defesa de uma forma particular de cultura, que busca sua legitimação 
através da padronização dos programas de curso, dos curricula, dos idiomas e das 
experiências culturais – isso está materializado nos temas tratados, nas abordagens 
priorizadas, na bibliografia obrigatória, na imposição de ler e publicar em inglês”.  
Por conseguinte, é mister que os países, as instituições e as pessoas envolvidas 
analisem os acordos e parcerias a serem firmadas.

O estudo constatou que apesar de algumas limitações em ambos os 
contextos, cada atividade de parceria tem um efeito cascata sobre as políticas e 
os atores das universidades envolvidas. Portanto, devemos nos questionar não 
apenas se instituições ou as pessoas são beneficiadas, mas quais são os tipos de 
benefícios. Quais são as relações de poder estabelecidas nessas parcerias e como 
estão sendo construídas as pontes no contexto da internacionalização? 
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Apesar de estratégica para o desenvolvimento de qualquer país e 
de se constituir numa experiência valiosa para os participantes, a 
internacionalização ainda carece de melhor compreensão e estrutura 
com o objetivo de assegurar um processo baseado numa relação ‘ganha-
ganha’. Com países em estágios distintos neste tema, [é] importante avaliar 
os propósitos, as vantagens e os riscos de um processo que, ao invés de 
aproximar, pode aumentar o abismo entre países com desenvolvimento 
econômico e social díspares. Do conteúdo que acabou dando forma a 
projetos de vanguarda nesse campo caminha-se para o desenho de um 
processo de internacionalização de conteúdo duvidoso, aparentemente, 
com risco de se criar um vazio de princípios e valores. (MESQUIATI, 
2014, p. 34-35).

Lima e Maranhão (2011) destacam que governos e universidades, 
ao formularem suas políticas de internacionalização, tendem a avigorar os 
sistemas de ensino hegemônicos. Embora os discursos se remetam à valoração 
da multiculturalidade, os programas de internacionalização trabalham como 
ferramentas da indústria cultural que está a favor da manutenção do status quo. 
Tal processo está imerso na arquitetura dos currículos, nos processos seletivos, na 
carga horária estabelecida, no sistema de equivalência proposto, nas metodologias 
adotadas, no idioma utilizado, etc. Comprometidos com a lógica reprodutivista 
do sistema capitalista de produção, não se tem constatado nos processos de 
internacionalização o desenvolvimento de políticas multiculturais.

 Um dos grandes desafios é criar ou fortalecer redes (formadas também com a 
participação de associações que representam estudantes, docentes e pesquisadores) 
que consigam abrir brechas nessa estrutura hegemônica e influenciar também nos 
rumos das políticas de educação nessa área. “As relações de poder dentro das 
parcerias variam de modo acentuado” (BALL, 2013, p. 182). Assim, mais estudos 
críticos sobre a internacionalização (não apenas da educação superior, mas 
também da educação básica) precisam ser realizados nas universidades e centros de 
pesquisa. Precisamos compreender em maior profundidade o complexo modelo 
de governança que abrange o campo da internacionalização da educação, tanto 
no contexto de cada Estado-Nação, como, e, principalmente, no cenário global.

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   24 16/07/2015   17:15:52



(Des) Construindo pontes: Parcerias universitárias internacionais no Brasil e no Canadá  |  25 

Parcerias internacionais institucionais

O desenvolvimento de parcerias institucionais é geralmente baseado na 
trajetória das instituições envolvidas: histórias e objetivos, medos e crenças, 
aspirações articuladas e integradas para o futuro e os diferenciais de poder 
simétricos ou, muitas vezes, assimétricos (SAMUEL; MARIAYE, 2014). Não 
obstante, os esforços para internacionalizar a educação precisam se apoiar em 
relações de reciprocidade, por isso, a atenção para as intenções e para os processos 
de colaboração é de suma importância na agenda da educação pós-secundária 
em geral (SHULTZ, 2013). Um dos entrevistados da pesquisa indicou alguns 
aspectos importantes para o estabelecimento de uma parceria:

Eu acho que o primeiro elemento para o estabelecimento de qualquer 
parceria é o interesse mútuo. As duas instituições têm que se enxergar 
como instituições que confiam uma na outra e se respeitam. O segundo 
elemento é a transparência. E o terceiro elemento é a geração de qualidade. 
(Entrevistado Brasileiro 2).

Outros participantes questionaram a finalidade das parcerias institucionais, 
apontando que a maior parte das parcerias está focada em metas econômicas 
e ignora problemas importantes, como a valorização humana, a equidade e o 
benefício mútuo. Dentro das universidades, a preocupação com as questões sociais 
perde cada vez mais espaço para a competição e para a busca de financiamentos de 
pesquisas e de bolsas de estudos juntos a órgãos de pesquisa renomados e empresas. 
Lutando para sobreviver às pressões da agenda neoliberal, muitas universidades 
adotam iniciativas que não priorizam a equidade social e negligenciam a cultura e 
o conhecimento dos países do Sul global (GUIMARÃES-IOSIF, 2011).

No meu ponto de vista, existem coisas que parecem ser importantes para a 
instituição em termos de ‘tipos específicos de relacionamentos’. As parcerias 
que eu estou envolvido são realmente ricas para divulgação e diálogos em 
diferentes contextos, no entanto, não são reconhecidas pela instituição. 
Eu acho que a instituição tem um propósito diferente: memorandos 
de entendimento e captação de recursos em matrículas. (Entrevistado 
Canadense 5).

É importante que as parcerias não tenham um fundamento meramente 
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econômico. O mercado gira em torno da economia, todavia precisamos 
focar em questões que trazem melhoria da qualidade de vida e que resgatem 
fatores humanos. (Entrevistado Brasileiro 4).

Precisamos trazer para o debate questões pertinentes à moralidade das 
parcerias firmadas. Quem deve assinar o quê? Quem não deve assinar? 
Quem deve participar das comissões? E quais são as relações entre o “Norte” 
e o “Sul”? As tensões em torno da ética tal como o cumprimento dos 
protocolos se tornam problemáticas. Existem pacotes de dinheiro, bolsas 
de dinheiro e sacolas de dinheiro disponíveis para financiar determinados 
tipos de pesquisa e determinados tipos de conversa. (Entrevistado 
Canadense 4).

A universidade se aproxima cada vez mais do modelo de uma grande empresa, 
pautando-se em critérios da governança corporativa que valoriza a competição e 
a redução de custos a qualquer preço. A qualidade do trabalho dos professores é 
avaliada e valorizada com base na quantidade de dinheiro que eles conseguem de 
agências governamentais ou de empresas privadas. Para Gold e Charner (1986), em 
essência, é possível identificar três tipos de parcerias de colaboração que envolvem 
instituições de ensino superior: parcerias de pesquisa destinadas a construir e 
a desenvolver ideias; parcerias econômicas projetadas para ampliar a riqueza; e 
parcerias de recursos humanos engajadas para capacitar pessoas. Em cada uma 
dessas categorias são diversas as oportunidades para projetos eficazes, contudo, o 
projeto é influenciado por vários fatores e problemas. Atividades de colaboração 
estão inclinadas para assuntos em que os interesses comuns são mais fortes.

[Sobre as parcerias institucionais] Primeiro, beneficiam apenas algumas 
áreas em detrimento de outras. A pior coisa que pode acontecer é investir 
somente em hardware e não nas áreas humanas. Precisamos de projetos 
que (re)discutam processos culturais, processos identitários e processos 
educativos, caso contrário, corremos o risco de simplesmente assimilarmos 
as tecnologias. (Entrevistado Brasileiro 1).

Na perspectiva da universidade, eu acho que, às vezes a promoção do 
conhecimento é seletiva, ou seja, favorece mais os cursos da área das ciências 
aplicadas e da engenharia de modo que a disseminação do conhecimento 
fica limitada ao que é considerado estratégico. Mas então, quem define o 
que é estratégico? Essas são questões que eu tenho debatido. (Entrevistado 
Canadense 6).
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Conforme o discurso dos entrevistados, as universidades pesquisadas seguem 
a linha hegemônica da internacionalização da educação superior e privilegiam 
as parcerias econômicas. Todavia, foi possível constatar que muitos docentes e 
estudantes constroem parcerias sólidas que colaboram tanto para o crescimento 
individual dos envolvidos como também para o desenvolvimento das instituições 
parceiras e da sociedade de um modo geral. O desafio desses pesquisadores é 
a construção de pontes pautadas no bem comum, nas relações éticas e no 
desenvolvimento de sociedades mais equitativas. Na sociedade global neoliberal, 
onde a educação passou a ser tratada como um produto comercializável, é 
importante problematizar o que há por trás das políticas, dos acordos e tratados 
e não se deixar enganar por projetos que fascinam e que, muitas vezes, fomentam 
desigualdades e opressões. Os desafios na construção e manutenção de qualquer 
tipo de relação baseada na reciprocidade, nesse contexto, são enormes, mas não 
intransponíveis. 

Experiências de parcerias acadêmicas: construindo pontes e 
enfrentando desafios

Colaboração, relacionamento e parceria são palavras que envolvem um 
sentimento de sinergia, energia extra e pensamentos aplicados a um programa ou 
atividade particular. Dependendo do tema a ser tratado no projeto, as atividades 
de colaboração implicam um certo nível de espírito desafiador, tanto para os 
profissionais imersos na rotina do trabalho quanto para os próprios sistemas e 
instituições envolvidas. O nível em que a parceria é iniciada e conduzida dentro 
de uma organização influencia, profundamente, quem concebe, quem negocia, 
quem administra, quem realiza, quem avalia, quem representa e quem se beneficia 
(GOLD; CHARNER, 1986). 

Os discursos dos entrevistados apontam que a maioria das suas parcerias 
internacionais começou a partir de sua própria iniciativa, por meio de contatos 
informais com outros colegas, professores e pesquisadores.

A maioria dos trabalhos internacionais que eu participei não foi iniciativa 
estratégica da universidade. Os trabalhos [parcerias] surgiram a partir 
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de relações informais. [Por exemplo] O trabalho que eu fiz no México 
aconteceu porque tivemos alunos de doutorado de lá que vieram à 
universidade para fazer a pesquisa e eu os conheci no campus e em alguns 
eventos. A partir de então, comecei a construir uma parceria com eles, 
até que fui convidado para ir ao México para participar de uma pesquisa. 
Agora temos uma parceria contínua. As parcerias internacionais acontecem, 
basicamente, em torno de relações informais. (Entrevistado Canadense 5).

Eu firmei parcerias quando fui fazer meu pós-doc na Inglaterra. Foi uma 
oportunidade muito rica de parceria, a minha estadia lá me permitiu 
ter contato com outras pessoas. Organizamos eventos conjuntos, sendo 
planejados sob o contexto da pesquisa que estávamos realizando; somamos 
esforços para encontrar financiamento - tanto aqui como lá; fechamos uma 
parceria para que os alunos tenham a oportunidade de fazer intercâmbios. 
(Entrevistado Brasileiro 1).

Conforme o exposto, essas parcerias informais têm contribuído para o êxito 
na organização de seminários e projetos que incentivam a abertura de espaços de 
discussão sobre a educação, que vão desde o nível local até o contexto global. Alguns 
entrevistados destacaram que as pesquisas realizadas contribuem bastante para o 
processo de internacionalização da educação focado na ética, na reciprocidade e na 
descolonização das mentes; e promovem a mobilidade acadêmica e a construção 
de redes de comunicação entre pesquisadores, professores e estudantes. Observa-
se um “processo focado na construção de pontes entre mundos diferentes, cujos 
pilares são os valores compartilhados na construção de uma sólida relação entre 
pessoas, crenças e valores distintos”. (MESQUIATI, 2014, p. 31). 

Não é o objetivo de ajudar que permite o desenvolvimento de parcerias 
éticas, mas o reconhecimento recíproco do parceiro, que também é a base 
para a justiça e deve ser a base para uma relação ética (SHULTZ, 2013). No 
caso brasileiro, alguns docentes e discentes chamaram atenção também para 
a importância do pensamento crítico e emancipado durante as parcerias 
internacionais estabelecidas. Ressaltaram que as universidades brasileiras também 
têm muito para ensinar e precisam se colocar em situação de igualdade com as 
instituições estrangeiras, estabelecendo parcerias horizontais, que fogem dos 
modelos de internacionalização passivo, vertical e colonizador.

A construção de pontes internacionais não é um processo fácil, os atores 
envolvidos precisam enfrentar grandes desafios, como aqueles ligados à fragilidade 
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do apoio institucional ou das políticas de internacionalização da educação. 
A internacionalização na universidade canadense encontra-se muito mais 
institucionalizada, o que facilita a criação de pontes mais sólidas nas parcerias 
estabelecidas. Por outro lado, os pesquisadores brasileiros evidenciaram sua 
preocupação com a falta de uma política clara de internacionalização no contexto 
de sua instituição, o que coloca em risco a sustentabilidade das parcerias iniciadas, 
que na maior parte dos casos, surgiram de iniciativa isoladas de alguns docentes 
com colegas de instituições estrangeiras.

Eu, pessoalmente, acho que não há nenhum impulso, motivação por 
parte da instituição para fazê-las [parcerias]. O professor tem que querer, 
receber um convite de outro professor ou algo parecido. É claro que eu sei 
que existe um escritório internacional, mas as iniciativas empreendidas e 
os interesses em pauta são divergentes aos nossos anseios. (Entrevistado 
Canadense 3).

A principal barreira enfrentada pelos atores brasileiros na criação de parcerias 
é a falta de proficiência na língua inglesa. Em tempos de globalização, o inglês é a 
língua universal, portanto, quem não o domina encontra dificuldades de inserção 
no campo transfronteiriço.

Como experiência pessoal, o domínio da segunda língua, no caso o inglês, 
é uma barreira. Eu sou de uma geração que não foi incentivada a aprender 
o inglês. Temos que vencer a barreira da comunicação. (Entrevistado 
Brasileiro 3).

A grande barreira é a língua. Essa é uma barreira da minha geração. O 
aspecto que eu vejo, e que é um limitador com certeza, é que nós nunca 
desenvolvemos uma prática de aprender uma segunda sequer uma terceira 
língua (Entrevistado Brasileiro 4).

O povo brasileiro, ou seja, nossos alunos e todos nós, não tem uma 
formação que o prepare para o domínio de outras línguas. (Entrevistado 
Brasileiro 1).

No contexto atual da globalização neoliberal, o domínio da língua inglesa é 
uma condição indispensável (embora questionada por muitos) para que estudantes, 
docentes e pesquisadores envolvidos em parcerias internacionais consigam êxito 
em seus projetos. A “competência comunicativa” decorre de uma preparação 
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linguística prévia. No Brasil, os resultados do processo ensino-aprendizagem de 
línguas na educação básica são pífios, assim a competência comunicativa é muito 
baixa ou quase nula (LUNA; SEHNEM, 2013). Ainda no campo da “barreira 
linguística”, outro entrevistado brasileiro enfatiza que a maioria dos professores 
estrangeiros não fala português.

A maioria dos professores que vem aqui dar aula ou fazer pesquisa não 
falam Português. O Português não é uma língua que os estrangeiros 
querem aprender. Então, uma das barreiras é realmente a questão da língua 
tanto em relação a nossa cultura como em relação à cultura do outro. 
(Entrevistado Brasileiro 1).

As parcerias acadêmicas se encontram diante do desafio de enfrentar 
a hegemonia da língua inglesa. Caso essa questão não seja visibilizada 
e problematizada, pode contribuir para um modelo excludente de 
internacionalização. A aprendizagem precisa ocorrer de forma horizontal nessas 
parceiras. As culturas e as línguas de todos os envolvidos precisam ser valorizadas. 

Apesar dos desafios supracitados, a pesquisa indica que as parcerias e relações 
acadêmicas promovem diálogos entre diferentes conjuntos de conhecimentos e 
se esforçam para valorizar as vozes das comunidades, culturas e grupos sociais 
historicamente marginalizados. Conforme Shultz (2014), a criação de um 
conhecimento pluriverso contribui para a promoção de um ambiente reformador 
para a educação superior local, nacional e internacional. Objetiva-se uma reforma 
que seja mais justa e relevante para o provimento do conhecimento realmente 
necessário para os nossos tempos. É salutar que as relações não se limitem a 
responder aos anseios da agenda reformista corporativista. O conhecimento 
descolonizado do pluriversalismo se constitui em uma grande promessa de 
força e resistência à mercantilização do conhecimento atualmente requerido na 
educação superior. Isso, certamente, quebra as regras do jogo neocolonial criado 
pela economia global. A produção de conhecimentos que vise um mundo melhor, 
local e globalmente interligados, precisa refletir acerca da leitura pluriversal do 
mundo. 
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À guisa de conclusão

Os resultados indicam que, dependendo do modo como as parcerias são 
inicialmente negociadas, os espaços podem criar tanto resistência como participação 
na agenda globalizada extrainstitucional da economia do conhecimento. As 
parcerias institucionais e individuais acontecem em níveis diferentes. Membros 
da academia veem suas parcerias como experiências positivas, no entanto, ainda 
existem muitas barreiras, como, por exemplo, a falta de apoio institucional em 
projetos que não são rentáveis financeiramente ou que não contemplem áreas 
prioritárias.

No caso dos entrevistados brasileiros, um dos maiores desafios é fazer com 
que a internacionalização faça parte da política da instituição do pesquisador, que 
precisa criar condições e oferecer o suporte necessário para a sustentabilidade de 
iniciativas isoladas atualmente desenvolvidas por alguns docentes. Outro grande 
obstáculo, nesse contexto, é a limitação na proficiência da língua inglesa por parte 
de muitos professores e estudantes da graduação e da pós-graduação no Brasil, o 
que revela uma lacuna das políticas linguísticas adotadas em todos os níveis da 
educação no País. Como a língua inglesa é hegemônica no espaço acadêmico da 
economia global do conhecimento, o domínio do idioma é fundamental porque 
facilita o diálogo com os parceiros estrangeiros e favorece a divulgação dos estudos 
realizados em revistas internacionais reconhecidas e com grande influência em 
suas áreas.

No cenário canadense, os dados indicam a existência de uma política 
institucional de internacionalização mais consolidada, o que certamente facilita a 
mobilização de pesquisadores, professores e estudantes. Todavia, a priorização de 
certos países ou áreas por parte dessas políticas acaba limitando a autonomia dos 
docentes na hora de firmar acordos com colegas de países ou áreas não priorizadas. 
Como o inglês é uma das línguas oficiais do Canadá, a aprendizagem de outras 
línguas não é vista como algo tão relevante para os professores e estudantes 
canadenses.

Constata-se que o projeto de internacionalização das universidades 
pesquisadas tem foco comum: metas mercantis, concorrência global e redução 
de gastos com o processo de investigação e parcerias. Visto que a globalização de 
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cunho neoliberal é uma realidade que não pode ser ignorada, o grande desafio é 
construir parcerias mais horizontais, onde redes de pesquisa e de aprendizagens 
possam ser criadas e fortalecidas com base no respeito mútuo entre as várias 
culturas e os conhecimentos envolvidos. Embora a linguagem em torno da 
descolonização ou da justiça social não tenha sido tão evidenciada nos relatos dos 
entrevistados, o estudo considera que a problematização dessas estruturas podem 
ajudar a mudar a desconexão entre os objetivos institucionais e individuais para a 
construção de parcerias internacionais.

Se por um lado, a internacionalização tem um grande potencial em 
contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e para o 
enfrentamento conjunto de questões sociais locais e globais; por outro lado, corre 
o risco de promover ainda mais o modelo de injustiça cognitiva (SANTOS, 2010) 
dominante no campo da ciência e da sociedade globalizada. Portanto, é importante 
cuidar para que as parcerias se realizem de forma dialógica e horizontal, onde 
todos possam aprender e ensinar durante o processo. É cada vez mais urgente 
questionar a dinâmica das relações de poder estabelecidas nas redes de pesquisa 
e problematizar as aprendizagens presentes nas parceiras educacionais, firmadas 
seja por pesquisadores individuais seja por instituições. Ao mesmo tempo em que 
precisamos encarar e fazer parte da marcha da internacionalização, precisamos 
também nos indagar: que direção estamos seguindo; estamos construindo ou 
desconstruindo pontes; que contribuições esse processo traz (ou deveria) trazer 
para a educação e para a promoção da equidade social no Brasil, no Canadá e no 
mundo.
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Capítulo II

Pós-graduação interdisciplinar:
experiências da área de direitos humanos

Sinara Pollom Zardo5

Nair Heloisa Bicalho de Sousa6

Considerações iniciais

A pós-graduação tem assumido centralidade no processo de produção do 
conhecimento científico no cenário brasileiro. O aumento de recursos no âmbito 
das agências de fomento à pesquisa, o incentivo à internacionalização da educação 
superior e a intensa discussão acerca de uma política de avaliação na pós-graduação 
no Brasil evidenciam a preocupação dos agentes dessa política não somente com 
sua expansão, mas, sobretudo com a produção de conhecimento qualificado que 
efetivamente contribua para significativas transformações na sociedade.

5 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília (PPGE/
UCB).

6 Professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília 
(PPGDH/UnB). Coordenadora no Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade de 
Brasília (NEP/UnB).
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Nessa perspectiva, a pós-graduação em direitos humanos vinculada à área 
interdisciplinar objetiva a articulação das diferentes áreas do conhecimento a fim 
de elaborar estudos e pesquisas voltados às necessidades das novas coletividades 
e sociabilidades, a partir de uma concepção de direitos humanos compreendida 
como conquista e processo emancipatório voltado para a promoção da cidadania 
e da dignidade dos seres humanos.

O presente capítulo organiza-se a partir de três eixos articulados: o primeiro, 
apresenta um breve histórico sobre os programas de pós-graduação no Brasil; 
o segundo, discorre acerca da origem e da implementação dos programas de 
pós-graduação interdisciplinares de direitos humanos; e o terceiro, apresenta os 
desafios no processo de gestão desses programas a partir dos resultados de uma 
pesquisa realizada em 2014, com os profissionais responsáveis pela implementação 
da proposta interdisciplinar de direitos humanos no âmbito da pós-graduação das 
universidades federais. 

Breve histórico da pós-graduação no Brasil

As primeiras iniciativas para implantar a pós-graduação no Brasil datam dos 
anos 1950: a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e da Campanha 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes) em 1951. Essas iniciativas 
foram resultados da parceria entre comunidade científica, técnicos de governo e 
militares. Até os anos 1960, os principais alvos estavam voltados para a formação 
de pessoal especializado utilizando inclusive programas de assistência técnica da 
Organização das Nações Unidas (ONU), além de recursos para treinamento, 
promoção de centros de aperfeiçoamento e estudos pós-graduados e acordos 
bilaterais (MARTINS, 2002).

A partir dos anos 1960, teve início a construção do Sistema Nacional de Pós-
Graduação (SNPG), tendo como alicerce institucional as universidades públicas, 
que em 1964 eram em torno de 35 unidades acadêmicas no País. O artigo 69 
da Lei de Diretrizes e Bases de 1961 instituiu cursos de nível superior dotados 
da seguinte composição: 1. graduação; 2. pós-graduação; 3. especialização; 4. 
aperfeiçoamento e 5. extensão. Este modelo que permanece válido até hoje, 
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configurou a pós-graduação brasileira nos moldes de duas experiências acadêmicas 
internacionais: de um lado, cursos de pós-graduação stricto sensu de influência 
norte-americana (UFRGS, UFRJ e Viçosa/MG), e de outro, a influência europeia 
(USP). Com esta estrutura dual, a Capes se transformou em agência de fomento 
da pós-graduação em 1964 e passou a conduzir a política de expansão da pós-
graduação (MARTINS, 2002).

Para Romanelli (2001), este modelo constituiu um “transplante cultural” que 
não levou em conta as especificidades do Brasil, porém, adotou uma postura de 
adaptação da realidade do País ao molde pré-estabelecido, e desse modo, contribuiu 
para a dependência cultural do conhecimento científico e tecnológico produzido.

Em 1968, sob protesto do movimento estudantil que propunha uma 
universidade crítica, foi deliberada uma Reforma Universitária pautada no Acordo 
MEC-USAID por meio da Lei 5540/68, na qual estavam previstos a titulação 
de mestre e doutor, carreira docente, programas de treinamento de professores, 
expansão de vagas das universidades e outras mudanças. Estava em vigor a função 
da pós-graduação, com sua capacidade de realizar pesquisa básica, em qualificar 
recursos humanos e promover conhecimento científico e tecnológico voltado 
para a expansão industrial (MOREIRA; VELHO, 2008). 

Os anos 1970 foram marcados pela abundância de recursos para a expansão 
da pós-graduação nas universidades públicas (incremento de bolsas, cursos e 
vagas). Foi criado o Conselho Nacional de Pós-Graduação (1973) e constituído 
internamente o Grupo Técnico de Coordenação (GTC) voltado para aglutinar 
as diversas agências financiadoras da pós-graduação. Em 1974, teve início o I 
Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG (1974-1979), um instrumento de 
planejamento governamental para orientar a política de pós-graduação do 
País. Nesta década, a área de ciência e tecnologia teve forte crescimento, tendo 
como base um projeto de autonomia nacional apoiado por acadêmicos e setores 
militares. Para coroar este processo, diferentes atores sociais (universidades, 
institutos de pesquisa e empresas) tomaram à frente, dando visibilidade à ótica 
de mercado que passava a ser integrada à política de ciência e tecnologia nacional 
(MOREIRA; VELHO, 2008).

A recessão econômica permeou o início da década de 1980, motivo pelo qual 
o II PNPG (1982-1985) teve poucos recursos da Capes e do Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Neste período, com base 
nas orientações do plano, foi consolidado o processo de avaliação pela Capes, e o 
sistema da pós-graduação estabeleceu vínculos com o projeto de desenvolvimento 
nacional. No final da década, o III PNPG (1986-1989) contribuiu com o processo 
de avaliação dos programas de pós-graduação por comissões de consultores 
científicos, além de ter dado destaque à pesquisa universitária, ao aperfeiçoamento 
dos cursos de pós-graduação e de ter consolidado o vínculo das universidades 
com o sistema produtivo (MARTINS, 2002).

Nos anos 1990, a Capes se transformou em fundação pública e assumiu um 
papel central no SNPG. Isto resultou em melhoria operacional dos programas, 
ampliação de acordos internacionais e aprimoramento institucional. O sistema 
de avaliação ganhou qualidade com a divisão por áreas e a definição de sistema 
trienal com acompanhamento anual e houve flexibilização da pós-graduação com 
a instituição de mestrados profissionais. Nessa década, foi estruturado o IV PNPG 
com base na nova Constituição Federal de 1988, porém, este não foi promulgado 
e suas diretrizes englobavam modificações no modelo da pós-graduação e no 
sistema de avaliação, além da inserção internacional no SNPG.

A retomada do planejamento da política de pós-graduação vai ocorrer em 
2005 (V PNPG 2005-2010), ocasião em que foram implementadas alterações 
substantivas, tais como a articulação entre programas de pós-graduação, os fundos 
setoriais e as fundações estatais; a formação de quadros docentes e técnicos em 
todas as áreas do ensino; o aprimoramento do impacto dos cursos na sociedade, 
além da expansão da cooperação internacional, maior integração entre os cursos; 
a diminuição das assimetrias regionais e a capacitação na esfera da inovação 
tecnológica (MARTINS, 2002).

Em sequência, o VI PNPG (2011-2020) deu um passo importante com 
a definição de cinco eixos principais da política de pós-graduação do País: “1. 
expansão do SNPG; 2. a criação de uma agenda nacional; 3. o aperfeiçoamento 
da avaliação; 4. a multi/interdisciplinaridade; 5. o apoio a outros níveis de ensino” 
(VI PNPG, 2011, p. 293). Nessa perspectiva, há um horizonte de expansão sem 
perder a qualidade da produção acadêmica, que se articula com um denominador 
comum de temas de pesquisa que possam compor a agenda nacional pautada na 
multi/interdisciplinaridade, garantindo apoio à educação básica e superior.
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Nesse contexto, alguns desafios se anunciam: 1. participação de outros atores 
sociais, além dos cientistas no processo de conhecimento; 2. formação de recursos 
humanos em modalidade interdisciplinar; 3. vínculo entre a produção acadêmica 
e as necessidades do País (MOREIRA; VELHO, 2008). Cabe aos formuladores 
da política de pós-graduação refletir sobre esses tópicos e encontrar respostas que 
permitam garantir saldos positivos a médio e longo prazo.

Programas interdisciplinares em direitos humanos: origem e 
implementação

Depois do golpe militar de 1964, as universidades brasileiras começaram 
um processo de resistência à repressão que eclodiu nas manifestações estudantis de 
1966 contra o regime autoritário, e teve seu apogeu em 1968 com a forte contenção 
do movimento dos estudantes por meio de prisões, exílios e desaparecimentos. 
A partir daí, os movimentos de luta armada substituíram as ações massivas nas 
ruas das capitais brasileiras, resultando também em forte repressão aos grupos 
organizados (FREDERICO, 1990).

Nos anos 1970, a sociedade civil se mobilizou em torno de questões ligadas 
aos direitos humanos, tais como a formação dos grupos “Tortura Nunca Mais”; 
suspensão da censura; movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita; o retorno 
do habeas corpus; comissões e centros de defesa de direitos humanos, entre outros. 
Estudantes e professores das universidades brasileiras integraram esses projetos 
de resistência, junto a entidades de direitos humanos e movimentos sociais, 
desenvolvendo ações de educação não formal em direitos humanos. Junto com a 
mobilização em torno das Diretas-Já e o Movimento Pró-Constituinte nos anos 
1980, docentes e discentes universitários passaram a implementar atividades 
voltadas para a área de direitos humanos no ensino, na pesquisa e na extensão 
universitária (ZENAIDE, 2013), dando início aos núcleos de pesquisa das 
universidades públicas7.

7  Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos-NEP, UnB, 1986; Núcleo de Estudos da Violência-
NEV, USP, 1987; Comissão dos Direitos do Homem e do Cidadão, UFPB, 1989.
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A partir da década seguinte, houve uma multiplicação de núcleos de 
estudos, laboratórios, centros, grupos e programas voltados para os direitos 
humanos, a violência e a paz, alcançando em 2005, 21 unidades de pesquisa em 
20 universidades públicas e uma privada (SOUSA, 2008, p. 98), cujos projetos 
envolviam alunos de graduação (28), mestrado (17) e doutorado (12), além da 
oferta de disciplinas na graduação e pós-graduação (idem). Essas unidades de 
pesquisa realizavam intercâmbios e parcerias com universidades brasileiras (6) 
e estrangeiras (36), garantindo assim uma interlocução ampla com grupos e 
entidades de pesquisa sobre as três temáticas acima mencionadas (ibidem).

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), junto com a Universidade de 
Brasília (UnB), foram pioneiras nas iniciativas de pesquisa, ensino e extensão em 
direitos humanos. No caso da UFPB, as iniciativas tiveram início com a criação 
da Comissão de Direitos Humanos em 1989, que agregou diversas atividades 
de defesa, promoção e formação em direitos humanos, as quais se ampliaram 
após a institucionalização da comissão. A partir de 1994, foram iniciados cursos 
de especialização em direitos humanos, tendo a parceria de órgãos públicos e 
organizações não-governamentais e, em 2004, a UFPB implantou a área de 
concentração em direitos humanos no Programa de Mestrado em Ciências 
Jurídicas com apoio da Fundação Ford, que se estendeu ao Doutorado criado em 
2010 (TOSI, 2014).

Com o objetivo de expandir as atividades de ensino, de pesquisa, de 
extensão e da pós-graduação, foi criado em 2007 o Núcleo de Cidadania e 
Direitos Humanos (NCDH), o qual instituiu 6 grupos de trabalho8, curso de 
especialização em Educação em Direitos Humanos (parceria SECADI-MEC) 
e de Segurança Pública e Direitos Humanos (parceria SENASP-MJ), além da 
coordenação do processo de capacitação de professores da educação básica em 15 
estados brasileiros em convênio com a SECADI-MEC, e inúmeros projetos na 
extensão universitária.

Esse núcleo é a fonte de criação e manutenção (infraestrutura e equipamentos) 
do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas 

8 Educação e cultura em direitos humanos; Violência, segurança pública e direitos humanos; Teoria e história 
dos direitos humanos e da democracia; Território, etnicidade e direitos humanos; Direitos humanos da 
criança e do adolescente; Gênero, diversidade sexual e direitos humanos.
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Públicas, aprovado pela área interdisciplinar da Capes em 2012. Os objetivos do 
PPGDH incluem a fundamentação teórica e a política dos direitos humanos e 
sua relação com a democracia e a cidadania; a análise das relações entre Estado, 
sociedade e educação; e a relação entre direitos humanos em perspectiva universal 
versus as diferenças sociais e culturais. A área de concentração Políticas Públicas em 
Direitos Humanos está distribuída em três linhas de pesquisa: 1. Direitos humanos 
e democracia: teoria, história e política; 2. Políticas públicas em educação em 
direitos humanos; e 3. Territórios, direitos humanos e diversidade sociocultural. 
Constituído por 19 professores (15 permanentes e 4 colaboradores), tem tido 
alta demanda discente nos processos seletivos de 2012, 2013 e 2014, os quais 
precisam cumprir 22 créditos  em disciplinas obrigatórias e optativas e aprovação 
da dissertação para adquirir o título de mestre.

Esse programa tem desenvolvido importantes parcerias nacionais com 
universidades e centros de pesquisa em direitos humanos, em especial a rede 
de universidades federais com programas em direitos humanos (UnB, UFPE 
e UFG), participando também de pesquisas e intercâmbios com universidades 
da Itália (Florença e Camerino), Portugal (Minho), Inglaterra (Londres) e 
França (Nanterre). Alguns desafios foram apresentados pela coordenadora no 
Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação em Direitos Humanos, realizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade 
de Brasília em novembro de 2014: 1. consolidação da interdisciplinaridade; 2. 
vinculação institucional do programa; 3. articulação entre teoria e prática; 4. 
internacionalização do programa.

Desde 1999, a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), deu início a um programa de natureza 
interdisciplinar, voltado para ações de extensão em cultura e direitos humanos. 
Em 2000, este foi consolidado com a criação de um núcleo sobre questões 
afrodescendentes e outro envolvido na temática de gênero e sexualidade. Com 
essas iniciativas, as ações de extensão se expandiram para a esfera do ensino e 
da pesquisa, resultando em 2010 em um total aproximado de 30 professores 
interessados na criação do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 
Direitos Humanos (NDH).

Esse núcleo foi o ponto de referência para a proposta do Programa de 
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Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH), aprovado 
na área interdisciplinar da Capes em 2012. Com um total de 21 professores 
(7 colaboradores), o programa com área de concentração em direitos humanos 
possui três linhas de pesquisa: 1. Fundamentos teóricos dos direitos humanos; 2. 
Práticas e representações sociais de promoção e defesa de direitos humanos; e 3. 
Alteridade, estigma e educação em direitos humanos. O caráter interdisciplinar 
do corpo docente se soma ao perfil dos alunos, cuja média de candidatos por 
processo seletivo em 2012, 2013 e 2014 foi em torno de 130.

O programa tem desenvolvido parcerias nacionais com a Capes, Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e Coordenadoria de Ações 
Afirmativas da UFG (CAF-UFG) que permitiram o alcance de 14 bolsas 
para discentes, e, ao nível internacional, estabeleceu laços acadêmicos com a 
Universidade Autônoma do México (UNAM), o que resultará na vinda de 
um pós-doutorando e de dois alunos de doutorado para o PPGIDH. Alguns 
desafios foram expostos pela coordenadora no seminário de Brasília em 20149: 
1. o aprimoramento do diálogo interdisciplinar; 2. a ampliação da pesquisa 
interdisciplinar; 3. a formação de profissionais, docentes e pesquisadores na 
temática dos direitos humanos; 4. a ampliação da discussão interdisciplinar em 
direitos humanos para outras esferas acadêmicas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por intermédio da 
Comissão de Direitos Humanos D. Helder Câmara, desde o início dos anos 
2000 vinha desenvolvendo uma disciplina interdepartamental denominada 
“Educar para os direitos humanos”, além de um curso de extensão à distância10 
para professores do ensino fundamental, combinado com pesquisas elaboradas 
pelos seus componentes, e, em 2009, passou a ser implementado um mestrado 
profissional nesta área. Em 2010, a comissão deliberou pela apresentação de um 
Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN), junto a Capes, cuja proposta 
incluía uma área de concentração em Direitos Humanos, Sociedade e Democracia 
com duas linhas de pesquisa: 1. Cultura de direitos humanos (dez docentes); 2. 
Democracia, juridicidade e direitos humanos (9 docentes). Contudo, o corpo 

9 A palestra proferida pela coordenadora, junto com as informações do sítio eletrônico do programa foram as 
fontes de informação utilizadas nesta parte do texto.

10 Curso de extensão universitária em Educação para a Diversidade, com ênfase nos Direitos Humanos.
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docente não apresentou número suficiente de professores permanentes com carga 
horária exclusiva na nova pós-graduação, motivo pelo qual não foi aprovado 
(SILVA, 2014). 

A coordenação da proposta interdisciplinar entrou com recurso junto a Capes 
e reapresentou um novo APCN em julho de 2011, integrado por 14 docentes (10 
permanentes exclusivos), membros de distintos centros da UFPE, voltado para 
a qualificação de profissionais comprometidos com a gestão, defesa, prevenção e 
proteção dos direitos humanos e a formação de atores sociais capazes de difundir 
a cultura de direitos humanos. Oriundos das áreas de filosofia, direito, sociologia, 
educação, política, linguística e discurso, os docentes concebem o programa de 
pós-graduação como um instrumento educacional em prol de uma cultura de 
paz. A área de concentração em Direitos Humanos foi distribuída em duas linhas 
de pesquisa: 1. Fundamentos dos direitos humanos, contendo sete disciplinas e 2. 
Cidadania e práticas sociais, também com sete disciplinas (SILVA, 2014).

Em 2014, o corpo docente contava com 16 professores de cinco centros 
acadêmicos e um campus (Garanhuns/PE) e os processos seletivos desde 2012 
foram muito concorridos: 208 inscrições de candidatos em 2012, 187 em 
2013 e 120 em 2014. O programa também desenvolve parcerias nacionais e 
internacionais, em especial, com a Universidade da Integração Latinoamericana 
(UNILA) e a Universidad  Autonoma Latinoamericana da Colômbia.

Alguns desafios foram apontados pela coordenadora no seminário de Brasília 
em 2014: 1. construção conjunta de objetivos de pesquisa interdisciplinares; 
2. carga horária nas unidades de origem; 3. marcos regulatórios internos que 
dificultam a internacionalização do programa; 4. urgência de aprimoramento da 
infraestrutura física; 5. necessidade dos discentes ajustarem a  pesquisa acadêmica 
com projetos de extensão em direitos humanos (militância); 6. dificuldade para 
conciliar a produtividade em pesquisa com o processo de internacionalização.

Interessante observar que os três programas foram constituídos dentro de 
um contexto histórico-social similar, no qual as iniciativas internas dos docentes 
das universidades públicas se somaram aos esforços empreendidos pela direção 
da Associação Nacional de Direitos Humanos, Ensino e Pesquisa (ANDHEP), 
cujo presidente Eduardo Bittar fazia parte do Comitê Nacional de Educação 
em Direitos Humanos (CNEDH) da Secretaria de Direitos Humanos da 
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Presidência da República. Dentro deste comitê, outros membros vinculados à 
UFG, UFPE, UFPB e UnB também faziam parte dessas iniciativas, motivo pelo 
qual sensibilizaram o secretário Paulo de Tarso Vannuchi a contatar a Capes junto 
com o presidente da ANDHEP, de modo a criar uma interlocução favorável ao 
acolhimento da proposta de criação de programas de pós-graduação na área de 
direitos humanos.

Da parte da Capes, a implementação de programas de pós-graduação 
interdisciplinares desde os anos 1990 (OLIVEIRA, 2010), prestigiando o diálogo 
entre diferentes áreas de conhecimento, de modo a superar a fragmentação do 
saber produzido em estruturas disciplinares, foi uma iniciativa bem sucedida, 
na medida em que a expansão dos programas foi vertiginosa: de 1.259 cursos 
de mestrado e doutorado em 1998 passou para 2.718 em 2009 (GEOCAPES, 
2015). Esse avanço quantitativo foi acompanhado de financiamento à pesquisa 
e aos programas de pós-graduação, com o crescimento do número de bolsas e 
incentivo à produção acadêmica da região nordeste e norte do País (OLIVEIRA, 
2010, p. 4).

A área de direitos humanos configura uma novidade no campo interdisciplinar 
da Capes, e sem esconder sua natureza inter, multi e transdisciplinar, ganha 
consistência neste seu primeiro momento de institucionalidade, em especial, 
no que se refere à sua proposta de produção de conhecimento e à formação de 
profissionais e investigadores na área de direitos humanos. Um dos indícios é a 
alta demanda de candidatos que permeia os diferentes programas, demonstrando 
a pertinência desta temática diante das questões sociais contemporâneas.

Dentre os inúmeros desafios apontados pelas coordenadoras dos programas, 
é importante destacar a questão de consolidação da interdisciplinaridade, 
por meio do aprimoramento do diálogo entre docentes de diferentes áreas de 
conhecimento, e da construção conjunta de objetos de pesquisa. Para Teixeira 
(2004, p. 64), “a interdisciplinaridade é um ponto de partida construído por 
muitas mãos, a partir de um tempo de trabalho e uma dinâmica de pesquisa 
distintos do campo disciplinar”. Daí as frentes que precisam ser trabalhadas ao 
nível da organização, coordenação e gestão do processo de pesquisa, além das 
dificuldades de comunicação e linguagem entre investigadores e as discussões de 
ordem epistemológica.

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   44 16/07/2015   17:15:53



Pós-graduação interdisciplinar: experiências da área de direitos humanos  |  45 

Dentro da perspectiva da complexidade que envolve o campo interdisciplinar, 
Leff (2011, p. 318) aponta como desafio “a abertura de um diálogo de saberes”, 
que tem como ponto de referência a “solidariedade e a complementaridade 
entre disciplinas ao antagonismo de saberes, onde se inter-relacionam processos 
significativos, mais que posições científicas, interesses disciplinares e verdades 
objetivas”. 

Desafios para a promoção da interdisciplinaridade nos Programas 
de Pós-Graduação em Direitos Humanos: a concepção das 
gestoras entrevistadas

Com objetivo de identificar os desafios no processo de gestão dos programas 
de pós-graduação em direitos humanos da área Interdisciplinar recomendados e 
reconhecidos pela Capes11 (UFPE, UFPB e UFG), foram realizadas entrevistas 
narrativas (cf. SHÜTZE, 2011; JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008) com 
três professoras permanentes que atuam no processo de gestão da proposta 
interdisciplinar de direitos humanos em suas respectivas universidades. Na 
perspectiva de Weller e Zardo (2013), o acesso a tais especialistas, compreendidos 
como aquelas pessoas que são responsáveis pela concepção e implementação de 
ações, projetos ou programas, é fundamental para a realização de estudos no 
campo das políticas públicas educacionais. 

A realização de entrevistas narrativas subsidiou o processo de coleta de dados. 
Tal procedimento foi previamente agendado e sua realização ocorreu no VIII 
Seminário Internacional de Direitos Humanos da UFPB, em João Pessoa/PB, de 
9 a 12 de dezembro de 2014. Importante ressaltar que as respostas apresentadas 
refletem a opinião das gestoras entrevistadas, não devendo ser generalizadas 
tais concepções para os coletivos que integram os programas de pós-graduação 
pesquisados.

Ao ser questionada sobre os desafios a serem enfrentados no processo 

11 Disponível no site: http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao= 
pesquisarIes&codigoArea=90100000&descricaoArea=&descricaoAreaConhecimento=INTERDISCIPLI-
NAR&descricaoAreaAvaliacao=INTERDISCIPLINAR). Acesso em 15 de outubro de 2014. 
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de gestão do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE, a 
informante respondeu:

UFPE: Eu acho que, tirando essa coisa bem administrativa, que eu 
não queria falar sobre ela, questão de infraestrutura física, questão de 
contrato de professores, né? Acho que isso não... é a questão do trabalho 
interdisciplinar. Esse é o grande desafio, né? Essa construção de um olhar 
e a consolidação disso perante as áreas também. Esse olhar da Filosofia 
sobre os Direitos Humanos, que é um olhar que não é só do filósofo 
puro, né? Não é do linguista puro que dá aula nesse curso. Não. Não é do 
arquiteto sobre planejamento regional ou local o que for, ou urbano. Não 
é... entendeu? Não é. E é ao mesmo tempo essa história que vai se construir 
junto com esse novo olhar. Então não é muito fácil, por quê? Porque hoje 
em dia para você fazer isso você tem que ter tempo tem que ter o ócio 
criativo, né? Você tem que sentar, discutir, mas sem hora...

Na perspectiva da gestora entrevistada, o grande desafio no processo de gestão 
do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE é a questão da 
interdisciplinaridade. A construção de uma perspectiva interdisciplinar e a sua 
consolidação tem relação não somente com o “olhar” dos diversos profissionais 
de diferentes áreas do conhecimento sobre o objeto de estudo; no entendimento 
da informante, a construção de uma perspectiva interdisciplinar é decorrente 
de um processo histórico, construído coletivamente, que terá como resultado a 
produção de um “novo olhar”, ou ainda, de novos conhecimentos. 

O tempo para a reflexão e para o estudo, assim como a criatividade, são 
condições apontadas para a produção de novos conhecimentos, denominado 
“ócio criativo”. Pode-se inferir que as excessivas demandas do contexto da atuação 
profissional de professores universitários na pós-graduação interferem na falta 
ou na limitação de tempo para encontros e discussões teórico-metodológicas 
destes profissionais. Outros dois aspectos evidenciados no início da narrativa da 
entrevistada, identificados como fatores desafiantes no processo organizacional 
da pós-graduação, referem-se às dificuldades com a infraestrutura física e com a 
contratação de professores. Apesar de tais aspectos serem destacados como menos 
relevantes, pode-se afirmar que estes fatores dificultam o processo de organização/
mobilização de práticas interdisciplinares no cenário institucional da UFPE.

Uma das estratégias identificadas pela gestora para fomentar a 
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interdisciplinaridade no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da 
UFPE refere-se à docência compartilhada, uma prática realizada na maioria das 
disciplinas ministradas no curso de mestrado, na qual docentes com diferentes 
trajetórias formativas contribuem para o estudo dos temas relativos à área dos 
Direitos Humanos. A interdisciplinaridade, mais uma vez, assume centralidade 
na narrativa da informante, ao referir-se à necessidade de construção de uma 
identidade do programa de pós-graduação:

UFPE: [...] Então esse é o - digamos assim - o desafio dessa construção, 
da construção de uma identidade do programa. Essa é uma preocupação 
que a gente tem também. Eu acho que aquele programa tem que ficar 
conhecido por alguma coisa que é muito dele, né? E que eu acho de fora, 
não posso dizer só discutindo para o ano essa questão, é que talvez a nossa 
identidade, por estarmos num Centro de Artes, fosse essa questão das artes 
nos direitos humanos, né? Como é que a gente hoje mobiliza, sensibiliza, 
discute e traz esse outro pra dentro da nossa discussão a partir da arte, né? 
E aí não é só cinema. Cinema é o que tem sido mais discutido, mas as artes 
visuais, a literatura, as artes cênicas, a música, a arquitetura, enfim, como é 
que essa coisa tem rebatimento nos direitos humanos. Mas isso é diálogo.

A necessidade de uma marca identitária é uma das demandas identificadas 
pela gestora. Nessa perspectiva, ela sugere a arte nos direitos humanos como eixo 
central, justificando sua posição pela própria localização do programa de pós-
graduação que se situa em um centro que contempla cursos voltados à arte visual, 
arte cênica, música, literatura, arquitetura, dentre outras, e que na sua perspectiva 
é um dos aspectos que pode favorecer a interdisciplinaridade. A expressão “mas 
isso é diálogo” evidencia que o processo de configuração de uma identidade 
formativa interdisciplinar somente será construída pela via do diálogo, da troca 
de experiências e da mobilização coletiva para avançar nesta perspectiva.

Para a representante do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, 
Cidadania e Políticas Públicas da UFPB, a questão da interdisciplinaridade surge 
na exposição sobre a organização curricular do curso de mestrado: 

UFPB: Então, o eixo que transversaliza todo o currículo é a questão da 
interdisciplinaridade e a questão da dialogia. São dois princípios que nos 
orientam: o diálogo e a interdisciplinaridade. E transversalizam porque 
a nossa área de concentração é políticas públicas em Direitos Humanos. 
Então a gente tem uma forte, também, inserção nessa questão das 
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políticas públicas. Então o nosso programa ele se orienta por essa linha 
da interdisciplinaridade, do diálogo, fundado basicamente na perspectiva 
crítica, na perspectiva de Paulo Freire de diálogo pra trabalhar as questões 
relativas às políticas públicas de educação em direitos humanos voltados 
pra cidadania e voltadas para o programa Direitos Humanos Cidadania e 
Políticas Públicas. Então esses dois grandes eixos cidadania e democracia 
como conceitualmente falando e a questão da interdisciplinaridade e do 
diálogo que é o que transversaliza toda nossa construção curricular.

Pode-se verificar que, inicialmente, a gestora entrevistada destaca a 
interdisciplinaridade e o diálogo como os eixos fundamentais da organização 
curricular do curso de mestrado da UFPB. Segundo sua exposição, a escolha de 
tais eixos justifica-se pelo fato de o programa estar inserido na área de concentração 
de Políticas Públicas em Direitos Humanos e pela escolha teórico-metodológica 
da perspectiva freireana, expoente na teoria crítica educacional, cujos conceitos 
de diálogo e de cidadania são categorias fundamentais do processo formativo 
de sujeitos de direito. Ao reelaborar uma síntese conclusiva acerca da proposta 
curricular do curso de mestrado, a informante destaca os conceitos de cidadania, 
democracia, diálogo e interdisciplinaridade, o que confirma novamente a adesão 
dos estudos de Freire como referencial. 

Como exemplo de estratégia pedagógica organizada sob os princípios da 
interdisciplinaridade e da dialogia, a professora entrevistada evidencia a realização 
do Seminário de Pesquisa Interdisciplinar. Esse seminário é organizado por 
docentes e discentes do programa semestralmente e objetiva socializar os projetos 
de pesquisa, bem como contribuir para o alinhamento teórico e metodológico 
das pesquisas a partir da realização de bancas de apresentação de trabalhos de 
pesquisa. 

Ao tratar dos desafios enfrentados no processo de gestão do Programa 
de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da 
UFPB, a informante destaca o excesso de carga horária dos docentes, a gestão 
da interdisciplinaridade no programa e as estruturas administrativas próprias 
das universidades federais. Inicialmente, sua argumentação refere-se aos dois 
primeiros aspectos, conforme trecho narrativo destacado a seguir: 
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UFPB: São muitos12. Eu acho que o principal deles é essa... Pelo menos no 
nosso caso nós estamos tendo aqui um processo de superinflação, digamos 
assim, de carga horária porque nós... Como nós somos interdisciplinares... 
Só eu tenho... essa carga horária é contada no nosso departamento de 
origem. Então assim, o que a gente faz no programa de Pós-graduação é a 
mais porque não é do nosso departamento, não é do nosso Centro. Então 
têm todas essas coisas. Isso é um problema. O outro problema é a própria 
gestão da interdisciplinaridade mesmo né? Como fazer com que as nossas 
dissertações sejam atravessadas pelo princípio da interdisciplinaridade e 
da dialogia. Como fazer com que os perfis dos militantes que chegam que 
têm uma larga experiência na questão da militância, mas que têm pouca 
experiência na questão da Academia? Como fazer com que esses saberes 
que vêm da experiência, saberes teóricos construídos teoricamente possam 
ser articulados na produção deste conhecimento, que é ao mesmo tempo 
teórico e prático. 

O principal desafio destacado pela entrevistada refere-se à excessiva carga 
horária dos docentes, definido como “processo de superinflação”. O fato de 
os professores atuarem no programa de pós-graduação interdisciplinar não é 
considerado na contabilização da carga horária dos docentes, uma vez que tal 
processo vincula-se à definição dos departamentos de origem dos professores. 
A atuação na pós-graduação interdisciplinar torna-se uma atividade “a mais” na 
composição da carga horária destes professores. Ao afirmar “isso é um problema”, 
pode-se inferir que tais aspectos comprometem a dedicação dos professores às 
atividades do programa – o que poderá comprometer a qualidade dos cursos 
de mestrado – e, simultaneamente, evidenciam a falta de reconhecimento da 
universidade no que se refere às ações interdisciplinares e às novas formas de 
produção do conhecimento.

O segundo desafio apontado diz respeito à gestão da interdisciplinaridade na 
pós-graduação em direitos humanos, na qual a gestora indica dois elementos: i) a 
transversalidade da interdisciplinaridade e da dialogia no processo de elaboração/
produção das dissertações de mestrado; ii) a articulação entre a teoria e a prática, 
no sentido de promover a integração das vivências e experiências dos estudantes 
com perfil de militância na área dos direitos humanos com os saberes teóricos 
produzidos na universidade. Revela-se, nessa perspectiva, um aspecto inovador 

12  A entrevistada refere-se aos desafios nesta afirmação. 
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decorrente das práticas interdisciplinares em direitos humanos: a produção de 
conhecimento científico socialmente relevante, fruto da trajetória da militância 
comprometida, que busca a universidade para compreender a realidade social, 
histórica e política, a fim de pensar e propor alternativas para a garantia, a 
promoção e a defesa da dignidade humana.

Por fim, a entrevistada da UFPB conclui sua argumentação acerca dos 
desafios da pós-graduação em direitos humanos, referindo-se à questão estrutural 
e de gestão das universidades federais e aos desafios de consolidação da área de 
conhecimento relativa aos direitos humanos:

UFPB: [...] Tem o desafio nas nossas estruturas administrativas, 
organizativas de construção da própria universidade federal, que estão cada 
vez mais complicadas. Tem o desafio ainda da gente construir de forma 
consolidada a... a área de Direitos Humanos. Acho que tem essa coisa, acho 
que tem essa tarefa, que não é pequena, de consolidação desses direitos 
humanos com uma perspectiva interdisciplinar. Acho que essa é uma tarefa 
que tá posta para quem é pioneiro, como nós fomos. Os quatro programas 
pioneiros13. Então o pioneirismo tem esses problemas também, né? E o 
desafio também da gente tentar inserir nessa construção do conhecimento 
nos seus respectivos lugares de atuação. Que não seja só para docência no 
ensino superior. Que nossos mestres sejam formados também para atuação 
na promoção, na defesa, na garantia, na proteção dos direitos humanos. 
Eu acho que tem esses desafios, que não são pequenos. Tem… Nenhum 
desses… Nenhum desses… Cada um desses é grandiosíssimo.

A crítica da professora entrevistada às estruturas administrativas e 
organizativas das universidades federais, caracterizadas como “cada vez mais 
complicadas”, pode inferir nos aspectos anteriormente citados relativos ao excesso 
de carga horária e de atividades dos docentes que atuam em programas de pós-
graduação interdisciplinares, fato que não é um desafio centralizado na UFPB. 
Vale lembrar que a informante da UFPE também iniciou sua fala destacando 
tais aspectos e em sua explanação ressaltou a prática interdisciplinar no ensino e 
na pesquisa da pós-graduação como desafio, além da necessidade de tempo para 
qualificar a atuação docente e promover o diálogo entre as diferentes áreas do 
conhecimento.

13  Referência aos programas da UFPB, UFPE, UFG e UnB. Este último foi inicialmente integrado à área do 
Direito da Capes e, em 2015, foi transferido para a área Interdisciplinar.
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O desafio da consolidação da área de direitos humanos em uma perspectiva 
interdisciplinar é um ponto central no processo de exposição da informante da 
UFPB. Ao tratar deste desafio, destaca o compromisso dos programas de pós-
graduação em direitos humanos interdisciplinares pioneiros – UFPB, UFPE, 
UFG e UnB. Em sua perspectiva, o pioneirismo mencionado tem a vantagem 
de apresentar algo novo no cenário acadêmico, mas também demanda o 
compromisso de assumir a consequência deste processo, referenciados como a 
própria consolidação da área de direitos humanos na pós-graduação e a aplicação 
dos conhecimentos científicos da área construídos no processo formativo. O 
programa de pós-graduação em direitos humanos não tem, portanto, o objetivo 
de formação estritamente acadêmica ou exclusiva para atuação na docência na 
educação superior. A intencionalidade da proposta interdisciplinar de formação 
em direitos humanos pretende contribuir no processo de formação de sujeitos 
de direitos que atuem na promoção, defesa, garantia e proteção dos direitos 
humanos. Cada desafio apontado pela gestora entrevistada é caracterizado como 
“grandiosíssimo”, reforçando o entendimento de que estruturas universitárias 
disciplinares e burocráticas não contribuem para a resolução de questões relevantes 
e complexas, a exemplo da formação acadêmica voltada para a produção do 
conhecimento e para a cidadania. 

A gestora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos 
Humanos da UFG trata da interdisciplinaridade ao relatar o processo histórico 
do programa. A história dos direitos humanos na universidade é anterior à criação 
do programa, datando a década de 1990, com a implementação do Núcleo 
Interdisciplinar de Direitos Humanos, que realizou diversos eventos, produções 
científicas e projetos de pesquisa e extensão na área. O perfil dos acadêmicos 
do programa também é definido como interdisciplinar, apesar da informação de 
que há uma quantidade expressiva de estudantes da área do Direito que buscam 
esta formação. A interdisciplinaridade também é promovida a partir da interação 
entre professores e estudantes pertencentes às diversas áreas do conhecimento. Tal 
aspecto é evidenciado no trecho que segue:

UFG: Então a gente tem uma… uma diferença entre a formação do 
discente (e) a formação do orientador que tem assegurado a discussão 
interdisciplinar. Isso faz com que os nossos alunos quando saem do 
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curso, nós já temos quinze dissertações defendidas, apresentem trabalhos 
em que se exercita muito fortemente a interdisciplinaridade. Se a gente 
fosse definir um perfil do pós-graduando em direitos humanos da UFG 
seria um pós-graduando que está em busca de entender a possibilidade, a 
produção do conhecimento de uma perspectiva interdisciplinar, abrindo 
diálogo da interdisciplinaridade, seja relativa à formação do seu orientador 
e à sua formação. A composição da banca também  é um cuidado que a 
gente tem tomado, no momento de formar a banca buscar professores de 
áreas diferenciadas tanto do orientando quanto do orientador pra verificar 
se precisa avançar um pouco aí na abordagem interdisciplinar. Eu acho que 
a interdisciplinaridade é que tem marcado assim o perfil dos nossos alunos.

A promoção do diálogo entre docentes e discentes com formações acadêmicas 
distintas é mencionada como ação para promover a interdisciplinaridade, que 
é refletida no processo de construção dos trabalhos de conclusão do curso de 
mestrado, na realização das bancas de qualificação e defesa das dissertações e 
na constituição do perfil dos estudantes pós-graduandos em direitos humanos 
da UFG. Essas ações contribuem para o exercício da interdisciplinaridade, 
identificada como marco no perfil dos alunos egressos, e que na perspectiva da 
docente ainda precisa avançar.

Ao tratar dos desafios no processo de gestão do programa de pós-graduação 
interdisciplinar em direitos humanos, a informante da UFG afirma: “Desafios a 
gente tem muitos, né? Eu acho que, pensando por exemplo, especificamente na 
gestão, a gente tem um problema de espaço físico que é grave e a gente precisa 
resolver”. Observa-se que a questão da infraestrutura é destacada como um 
limitador no processo de desenvolvimento organizacional do programa de pós-
graduação da UFG. Outro aspecto relevante destacado refere-se à organização do 
trabalho docente:

UFG: E eu acho, também, que um dos problemas que a gente enfrenta, 
que está relacionado ao fato do programa ser interdisciplinar, também 
é o fato de não estarmos abrigados em nenhuma unidade. Nós somos 
lotados... os professores, todos os professores, 21 professores, são lotados 
em unidades muito distantes da UFG. A UFG aqui é gigante. Tem dois 
campi enormes, então a gente está muito disperso na UFG e se encontra 
só naquele momento. E nessas unidades nós não somos desobrigados de 
absolutamente nada para dedicar nosso tempo às atividades do programa. 
Então o que tem acontecido é uma sobrecarga excessiva dos professores. 
A gente trabalha muito. São muitas disciplinas na graduação e na pós-
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graduação nas nossas unidades. Pesquisa, extensão, gestão, muitas vezes 
nas nossas unidades. Nós temos professores que são diretores de unidades, 
por exemplo.

Novamente a questão organizacional da universidade é identificada como 
um fator de limitação para a atuação dos docentes no programa de pós-graduação 
interdisciplinar em direitos humanos: os professores são lotados em diferentes 
unidades acadêmicas e em diferentes campi da UFG. Para além deste aspecto, 
existem as demandas próprias de cada unidade de ensino aos docentes, o que 
gera uma sobrecarga de trabalho, pois o fato de os professores estarem atuando 
nas atividades do programa de pós-graduação em direitos humanos não os exime 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão das unidades acadêmicas de origem, 
nem mesmo das atividades de gestão. 

As narrativas das gestoras entrevistadas revelam que a estrutura 
departamentalizada e disciplinar das universidades, resquício da educação 
tecnicista da ditadura civil-militar, não favorece a interdisciplinaridade na pós-
graduação em direitos humanos.

Considerações finais

A análise dos dados permitiu identificar os principais desafios no processo de 
gestão dos programas de pós-graduação em direitos humanos interdisciplinares: 

I) a complexidade própria do processo de gestão da interdisciplinaridade nas 
universidades que ainda possuem estruturas enrijecidas e disciplinares; 

II) o excesso de demanda dos docentes, a falta de tempo e o fato de os 
docentes serem lotados em departamentos distintos, o que compromete 
a aproximação e o diálogo entre docentes e discentes das diferentes áreas 
do conhecimento;

III) a precária infraestrutura dos programas de pós-graduação em direitos 
humanos que pode comprometer a qualidade dos processos formativos.

No que se refere às ações alternativas promovidas pelos programas de 
pós-graduação em direitos humanos para a promoção da interdisciplinaridade, 
destacam-se a docência compartilhada (UFPE), a realização de Seminários de 
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Pesquisa Interdisciplinar com docentes e discentes (UFPB) e a aproximação de 
orientadores e orientandos com diferentes trajetórias formativas nas disciplinas, 
nos processos de elaboração das pesquisas e na realização das bancas de avaliação 
(UFG).

Como eixo comum dos programas de pós-graduação em direitos humanos 
pesquisados, destaca-se a relevância do diálogo, compreendido como mediador 
e articulador dos processos formativos e como possibilidade de origem de novos 
conhecimentos socialmente relevantes. Um outro aspecto de destaque é o processo 
de construção da identidade dos diferentes programas em implementação, o que 
exige um trabalho coletivo dos docentes e discentes e a interlocução efetiva das 
diversas áreas de conhecimento com o pensar direitos humanos. Os programas 
estão em fase de constituição da primeira turma de egressos, o que poderá 
contribuir para uma avaliação preliminar dos resultados alcançados até o presente 
momento.
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Capítulo III

A pós-graduação em educação sob a 
perspectiva docente: ambiguidades da 

atual política de avaliação

Isabela Marins Braga14 
Ranilce Guimarães-Iosif15

Introdução

A universidade brasileira, mesmo que tardiamente, se posicionou 
na sociedade como um importante locus de transformação imbuída pela 
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. Contudo, a concepção de 
universidade como um espaço de construção social e da cidadania foi dando lugar 
a uma formação voltada para a competição e o empreendedorismo. Essa lógica se 
aprofunda a partir da década de 1990, quando se inicia uma intensa privatização 

14 Mestre e Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Professora do Instituto 
de Ensino Superior de Unaí/MG - IES.

15 Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Católica de Brasília 
(UCB). Professora Adjunta do Departamento de Estudos de Política Educacional da University of Alberta, 
Canadá. 
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das Instituições de Ensino Superior (IES) como parte da influência neoliberal nas 
políticas educacionais, que redefine, inclusive, o papel do Estado e o modelo de 
gestão pública.

Nesse novo cenário, a avaliação da educação superior deixa de priorizar os 
aspectos formativos baseados nos processos para atender às demandas mercantis de 
uma avaliação voltada para os resultados. Na pós-graduação stricto sensu a situação 
não é diferente, uma vez que a política de avaliação adotada pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) volta-se para critérios 
mais quantitativos do que qualitativos, comprometendo a dimensão do ensino e 
da prática docente na sociedade. (BRAGA; GUIMARÃES-IOSIF, 2014).

O presente capítulo discute a problemática da atual política de avaliação da 
pós-graduação em Educação, em que a influência dos atuais critérios adotados 
se revestem de aspectos quantitativos e reconfiguram o trabalho docente, com 
exigências cada vez maiores sobre a produção científica e alijadas da cidadania, 
do engajamento social e do compromisso com a melhoria da educação básica no 
País. O presente aporte teórico-empírico refere-se a um recorte de uma pesquisa 
de mestrado (BRAGA, 2012), cujo objetivo foi investigar como a atual política de 
Avaliação da Pós-Graduação stricto sensu no Brasil e as IES concebem e promovem 
a cidadania e a aprendizagem dos docentes que atuam em programas da área de 
educação.

A pesquisa, de caráter qualitativo, teve como método o estudo de caso, 
realizado em dois programas da área de Educação na região Centro-Oeste do 
País, sendo um pertencente a uma IES pública e outro, a uma IES privada. Como 
técnica de coleta de dados, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas16. 
Além disso, a análise documental foi um importante mecanismo para a análise 
de documentos institucionais e documentos referentes à avaliação trienal 2007-
2009 (BRASIL, 2009; 2010a). Os dados foram analisados a partir da Análise de 

16  Os questionários, compostos por questões abertas e fechadas, foram aplicados aos docentes permanentes 
de cada programa. As entrevistas semiestruturadas, seguiram um eixo de construção baseado nos objetivos 
de pesquisa, e foram realizadas com um gestor (que também é docente da IES) e mais 5 professores de cada 
programa, selecionados através do questionário. Ao todo, foram 20 questionários aplicados e 12 entrevistas 
realizadas. Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, todos os entrevistados foram identificados 
pela expressão Docente IES Pública ou Docente IES Privada, enumerados de 1 (um) a 6 (seis), sendo que 
o Docente 1, corresponde ao gestor da IES pública ou privada.
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Conteúdo de Bardin (1977), e os dados estatísticos foram tabulados com o apoio 
do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Esse capítulo está dividido em três tópicos. O primeiro, discute a nova 
configuração da educação superior brasileira e a consolidação da pós-graduação 
em educação. O segundo, trata do professor da pós-graduação em Educação: 
identidade, desafios e expectativas. E o terceiro, analisa as ambiguidades da 
política de avaliação da pós-graduação em educação. 

A nova configuração da educação superior brasileira e a 
consolidação da pós-graduação em educação

A transformação no campo educacional, a partir do advento da globalização, 
especialmente no contexto da educação superior, provocou mudanças no 
ethos acadêmico, uma vez que as políticas educacionais foram alteradas para se 
adequarem à nova postura do Estado, que passou a ter como essência a avaliação. 
Afonso (2003) mostra que a ênfase do Estado volta-se para a competitividade 
econômica, reconfigurando-se como Estado-avaliador para favorecer as ações do 
mercado. Dessa maneira, as políticas públicas se inserem no jogo político entre 
o público e o privado, carregadas de interesses e disputas, o que segundo Santos 
(2012) evidencia a impossibilidade de neutralidade nesse campo. 

Esse processo de privatização da educação superior teve amparo legal na 
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, BRASIL, 1996) que abriu 
caminho sem precedentes para uma mercadorização do ensino. Dourado (2002) 
destaca que essa legislação resultou de uma intervenção clara do neoliberalismo 
no Estado, que diminuiu ao máximo sua atuação no campo das políticas sociais. 

No que se refere à pós-graduação stricto sensu, as contradições não são 
diferentes, apesar de se verificar a consolidação desse nível de ensino e seu 
reconhecimento nacional e internacional. Mesmo com os apelos estudantis, 
profanados no ano de 1960, em prol da formação de nível superior, foi somente 
mais tarde, com o parecer nº 977/1965 de Newton Sucupira, que foi discutida 
a importância de transformar a universidade em uma instituição provedora de 
formação cidadã, com ênfase na ciência e na cultura. A partir desse momento, 
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maior atenção foi dada aos aspectos da formação e da pesquisa, e a pós-graduação, 
como aponta Weber (2012, p. 270), foi considerada “essencial à renovação da 
nossa universidade [...]”. A autora destaca ainda que:

O sucesso dessa empreitada se deve certamente, entre outros aspectos, à 
busca de alianças da esfera governamental com professores e pesquisadores, 
bem assim à consolidação do aparato institucional construído nos anos 
1950, dentre os quais a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). (WEBER, 2012, p. 270).

O Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG) compõe-se de diretrizes 
políticas traçadas nos Planos Nacionais de Pós-graduação (PNPG) que são 
coordenados pela Capes, sendo que esta é uma autarquia ligada ao Ministério da 
Educação (MEC) e desempenha um papel central na expansão e consolidação 
do nível stricto sensu em todo território brasileiro. Recentemente, presenciamos 
também o crescimento da atuação da Câmara de Educação do Conselho Nacional 
de Educação (CNE) nas questões ligadas à pós-graduação no Brasil. Todavia, 
ainda é a Capes que fica responsável pela avaliação. O ponto alto da política de 
pós-graduação se concentra, principalmente, na avaliação dos programas e visa 
manter a qualidade dos cursos oferecidos. (BRASIL, 2013a; SEVERINO, 2011).

Desde a instituição do Parecer nº 977/65, a pós-graduação passou a ser 
vista a partir da perspectiva de pelo menos duas funções centrais, conforme 
mostra Cunha (1974), que são a técnica e a social. Como função técnica tem-se o 
objetivo de formar recursos humanos qualificados para o mercado e para o ensino 
superior, que, especialmente a partir de 1968, tornou-se um grande ideário, em 
nome do desenvolvimento econômico e tecnológico. A função social se esbarra 
na democratização do acesso à pós-graduação, tendo em vista a expansão dos 
cursos de graduação a partir da proposta de Reforma Universitária de 1968, sem, 
no entanto, ampliar as vagas para o ingresso no nível stricto sensu, o que acabou 
se tornando, de acordo com o autor supracitado (CUNHA, 1974, p. 68) “uma 
política de duplo critério”. 

Mesmo o Parecer Sucupira (BRASIL, 1965) considerando a pós-graduação 
como essencial para a formação da cidadania, evidencia uma contradição ao 
definir que o ingresso para o mestrado e o doutorado, faz-se pelos “mais aptos”, 
o que mostra a elitização e a meritocracia que impera neste nível de ensino. Com 
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relação à área de Educação, foco de análise deste estudo, cabe refletir sobre o seu 
acesso e finalidade, uma vez que esta área é premente para o desenvolvimento não 
apenas econômico, mas também social do País.  

No contexto histórico, a pós-graduação em Educação, de acordo com Ferraro 
(2005) e Saviani (2000), tomou forma no ano de 1970. No período compreendido 
entre 1970-1978, houve uma grande expansão dos programas da área, sendo que 
a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) foi 
criada efetivamente no ano de 1978. Atualmente, a ANPEd ocupa um lugar de 
destaque nacional e internacional, em virtude das relevantes pesquisas produzidas 
por seus membros, além de buscar representar a área na atuação política em prol 
de uma educação mais justa e de qualidade. Todavia, a associação ainda enfrenta 
o desafio de superar a crítica de seu caráter elitista.

As atividades hoje desenvolvidas pela Capes contemplam a evolução da 
política nacional de pós-graduação, cujas diretrizes foram ampliadas e modificadas, 
ao longo dos seus planos, que atualmente encontra-se em sua sexta versão, ou 
seja, o PNPG 2011-2020 (BRASIL, 2010b). A partir de 2007, a Capes recebeu 
a missão de contribuir também com a formação de professores para a educação 
básica.

A área de Educação registrou, neste último triênio 2010-2012 (BRASIL, 
2013a), 205 cursos de pós-graduação, sendo que, 120 são de mestrado 
acadêmico, 62 de doutorado e 23 de mestrado profissional. Em comparação com 
o triênio 2007-2009 (BRASIL, 2010a), houve um aumento de 110 cursos, o 
que, de acordo com o documento de área (BRASIL, 2013a), representa tanto 
um aumento quantitativo, quanto um aumento qualitativo, pois os programas 
tiveram melhor desempenho, inclusive em relação à internacionalização.

No Documento de Área (BRASIL, 2009), é externada também sua melhoria, 
com destaque para a organicidade dos programas e avanços quanto à produção, 
inclusive no que se refere aos veículos de publicação. O documento reforça 
aspectos quantitativos da avaliação, com destaque para o aumento de publicações 
e periódicos, inclusive de publicações fora do País. 

As discussões em torno das prioridades da avaliação da Capes são 
registradas no meio acadêmico (HORTA, 2006; SEVERINO, 2011; BRAGA; 
GUIMARÃES-IOSIF, 2014), especialmente no que refere aos critérios 
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quantitativos e homogêneos, à sobrecarga do trabalho docente e à restrição de 
critérios qualitativos que busquem analisar o impacto social dos programas. No 
arcabouço dessas questões, a busca pela análise e reformulação desses critérios 
mostra-se fundamental para resgatar a qualidade da pós-graduação stricto sensu e 
repensar o papel do Estado ante a sociedade e seus cidadãos. 

Professor da pós-graduação em educação: identidade, desafios 
e expectativas

Diante das exigências da avaliação, o estudo realizado evidenciou que os 
docentes reconhecem a importância do seu trabalho no âmbito da pós-graduação, 
especialmente em se tratando das relevantes pesquisas que desenvolvem para 
a área de Educação. Entretanto, os desafios e pressões que enfrentam para 
exercerem sua profissão dificulta extraírem significados mais positivos de sua 
identidade, enquanto professor. Na própria literatura, Bittar (2008) esclarece que 
há uma lacuna em termos de pesquisas que expliquem quem é o professor da pós-
graduação. Essa complexidade que envolve a identidade desse docente pode ser 
parcialmente explicada pela diversidade de funções desempenhadas no âmbito da 
pesquisa, da formação e, também, das atividades administrativas. 

De modo geral, ao descreverem o que é ser professor da pós-graduação, os 
docentes reforçaram a sobrecarga de trabalho e a responsabilidade da seguinte 
maneira: “É ser o super-homem e/ou a mulher maravilha, porque foram 
dependurando na árvore de natal uma série de exigências [...]”. (DOCENTE 4, 
IES PRIVADA). 

Os resultados apontam que os professores se ressentem do atual sistema 
de avaliação, uma vez que as alterações das políticas educacionais, com a nova 
postura do Estado, ou melhor, do Estado-Avaliador (AFONSO, 2003), precarizam 
o trabalho docente, por força da intensificação de suas atividades. Tais políticas 
modificaram o sentido da educação superior ao manifestarem uma preocupação 
em formar uma força de trabalho capaz de lidar com as tecnologias produzidas no 
exterior e se adequar à nova cultura empresarial (CHAVES, 2006). Sobre o caráter 
produtivista da política de avaliação, um dos docentes entrevistados destacou:
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O que a gente está vivendo é uma política, uma política que é direcionada 
para a pós-graduação no país e vem se pautando cada vez mais em índices 
[...] e medindo um tipo de produção não acadêmica [...] e essa política 
é baseada em indicadores de produção, que a gente chama também de 
política produtivista [...] tem feito com que cada vez mais a gente se 
dedique a produzir, em termos de quantitativo, e sofre muito com a 
questão qualitativa, porque é levado a não pensar, e levado só a executar 
[...] é uma concepção de, como fazer pesquisa no país, e isso vem afetando 
a vida de todos os docentes [...] (DOCENTE 5, IES PÚBLICA).

A situação relatada nos leva a refletir sobre que tipo de pesquisa tem sido 
buscado pela Capes e até que ponto o novo recorte pode, inclusive, desmotivar 
o trabalho docente, uma vez que a avaliação quantitativa é predominantemente 
limitada em relação à avaliação das dimensões qualitativas de sua produção. Além 
disso, não leva em consideração a subjetividade do pesquisador, sua dedicação 
e o impacto social de sua pesquisa. Essa política contempla um modelo de 
avaliação que faz uso de instrumentos baseados na regulação e no controle, 
com a finalidade de padronizar e mensurar a produção acadêmica (CATANI; 
OLIVEIRA; DOURADO, 2001). 

Os dados mostraram também que a cobrança pelo cumprimento das 
exigências da Capes recaem, principalmente, sobre os professores e não 
necessariamente sobre a instituição que mantém os programas de pós-graduação. 
Nesse sentido, a expectativa dos gestores sobre os docentes é de que estes atendam 
rigorosamente aos critérios da avaliação, com atenção privilegiada para a produção 
científica. Todavia, as condições de trabalho são cada vez mais limitadas, o que 
se agrava com o alto nível de cobrança e os parcos incentivos financeiros para a 
participação em eventos científicos. Vejamos as falas a seguir: 

De um modo geral, a gente espera do quadro docente que tenha uma 
produção intelectual adequada às exigências da Capes. Produção de 
publicações, produção de formação de orientandos de mestres e de doutores, 
e estes mestres e doutores por sua vez tem que ter uma produção intelectual 
compatível também. Então esperamos que eles, é [...], formem professores, 
formem, é [...] pesquisadores em educação, e que estes pesquisadores sejam 
capazes de fazer [...] é produção intelectual é [...] qualificada na forma de 
artigos, livros e capítulos. (DOCENTE I, IES PRIVADA).

[...] Então existe uma avaliação externa e existem indicadores [...] já 
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definidos e consolidados, então o que nós estamos tentando, é [...] existem 
os triênios, é conseguir junto aos professores, que [...] esses indicadores 
sejam os norteadores em termos dessa atuação. Então, por exemplo, se 
publicação é um indicador forte de desempenho, então a ideia é estimular 
essas publicações em periódicos Qualis, e toda essa questão, então a questão 
de participação, também em congressos ou a questão das disciplinas, né!? 
[...], mas, sobretudo projetos de pesquisa, que sirvam de base para as 
dissertações, para teses. (DOCENTE 1, IES PÚBLICA).

A regulação é um elemento balizador da atuação dos gestores nos programas, 
que devem estar preparados para atenderem às exigências do mercado (SOUSA, 
2011). Grande parte dos docentes entrevistados apontou que as relações sociais 
no trabalho, a qualidade da educação e o bem-estar docente não compõem as 
expectativas prioritárias da política de avaliação da Capes e, consequentemente, 
também das políticas internas de suas instituições e programas. 

Outro aspecto preocupante destacado pelos docentes de ambos os programas 
se refere às limitações na aprendizagem dos estudantes que ingressam na pós-
graduação em educação, que apresentam cada vez mais dificuldades em suas 
habilidades de leitura, interpretação e escrita. 

[...] muitos tiveram um nível de formação geral e específica, muitas 
vezes, insatisfatório para dar conta de um programa verdadeiramente de 
qualidade em termos de mestrado e de doutorado. Então os alunos hoje 
em dia, de uma forma geral, têm chegado com uma série de dificuldades, 
que fica às vezes difícil para o orientador, por melhor que ele seja, de supri-
las, não é? (DOCENTE 6, IES PRIVADA).

Essas questões referentes às lacunas na formação acadêmica dos alunos se 
relacionam com as limitações em sua trajetória educacional, desde a educação 
infantil à graduação. Os entrevistados ressaltaram que muitos discentes entram no 
mestrado com sérios problemas de redação e apresentam uma bagagem teórico-
conceitual insuficiente para desenvolver-se com autonomia na vida acadêmica. 
Dessa maneira, os docentes têm que passar a maior parte do tempo da orientação 
corrigindo erros básicos de português nos textos dos alunos, o que limita seu 
tempo de dedicação para as atividades que são priorizadas pela Capes: pesquisa e 
produção de artigos para revista bem conceituadas no sistema Qualis. Isso faz com 
que este profissional tenha que levar muito trabalho para casa, o que compromete 
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seu tempo para o lazer e para a sua família, em função da complexidade de várias 
atividades desempenhadas. A fala a seguir resume com propriedade o discurso 
destacado pelos professores que atuam tanto no contexto público como no 
privado em relação à sobrecarga de trabalho.

É! O problema do professor é que a gente mistura tudo, né? A gente dá 
dever de casa para o aluno e para gente, então esse é um problema, assim, 
complicado, a gente não consegue nunca fazer um trabalho, apenas na 
Instituição, até porque às vezes a gente fica aqui, a gente não consegue 
produzir, então realmente tem uma mistura grande [...] (DOCENTE 4, 
IES PÚBLICA).

A intensificação do trabalho docente e a flexibilização da mão de obra, 
resultantes do capitalismo globalizado de cunho neoliberal, interferem bruscamente 
nas condições de vida e trabalho dessa classe profissional, mesmo que, nesse caso, 
se trate de “cidadãos privilegiados” no cenário nacional uma vez que possuem 
uma ampla formação intelectual e tem condições de acesso aos serviços sociais 
básicos. Lima (2005) contribui para essa análise ao explicar que o princípio da 
performatividade e da competitividade tem caracterizado a educação. Esse fato 
se contradiz com uma formação orientada para a emancipação do indivíduo que 
faz com que ele busque se adaptar a essa pressão, ajustando seu conhecimento, 
qualificação e competências. Outros problemas identificados no estudo, como 
envolvimento cada vez maior dos professores em questões administrativas e 
burocráticas (como por exemplo: preenchimento de formulários para editais e 
do currículo lattes e, também, acompanhamento das plataformas de avaliação 
da Capes). Os professores reclamaram também do crescimento da presença de 
alunos especiais nos programas e número excessivo de orientandos por docentes, 
o que é visto como algo que racionaliza e intensifica ainda mais o trabalho destes 
profissionais. Ao mesmo tempo, algo cada vez mais visado pelas instituições 
porque colaboram com a lucratividade e financeirização da educação superior.

Ambiguidades da política de avaliação da pós-graduação em 
educação 

Com a adoção de um modelo de “boa governança” adotado, a avaliação, 
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com vistas ao resultado expresso em números, tornou-se um slogan das IES, 
que passam a contemplar cada vez menos a relação ensino-pesquisa-extensão, 
fator fundamental para uma educação superior de qualidade. No contexto da 
avaliação da pós-graduação stricto sensu em educação, os problemas relacionados 
à sua finalidade, não são diferentes. Segundo Braga e Guimarães-Iosif (2014), 
essa lógica faz parte de um modelo de educação homogeneizado, promovido por 
acordos internacionais, que torna o trabalho do professor estressante e, de certo 
modo, alienado, uma vez que o docente é levado a se preocupar essencialmente 
com a produtividade e não com o impacto social e educacional de suas pesquisas 
e prática docente.

Recentemente nós temos testemunhado uma alteração nos processos, 
mas nunca a ponto de alterar o ranqueamento, e de certa forma, esse 
ranqueamento, ele é influenciado pelos organismos multilaterais, por 
exemplo, o Banco Mundial, onde ele estabelece a [...] produção da 
economia do conhecimento, ele estabelece um ranqueamento de zero a dez 
pontos, e nesse zero a dez pontos, os países são divididos. (DOCENTE 6, 
IES PÚBLICA, grifo nosso).

Apesar de a política de avaliação da pós-graduação protagonizada pela 
Capes ser considerada bem sucedida (KUENZER; MORAES, 2005), seus critérios 
de avaliação perpassam, principalmente, por aspectos quantitativos que colocam 
em cheque a concepção de qualidade. Neste contexto, o sentido de qualidade vai 
além dessa dimensão, pois, com base na concepção adotada por Demo (1994), 
entendemos que as políticas educacionais, em especial, as relacionadas à avaliação, 
devem buscar uma qualidade condizente com a intensidade, ou seja, com o ser e 
com a ação humana, uma vez que qualidade também denota consciência crítica. 

Corroborando com este aspecto, Severino (2011, p. 66), ao analisar a 
atual política de avaliação da Capes, afirma que:

O modelo de avaliação pauta-se mais nos produtos do que nos processos da 
pós-graduação, ou seja, não é capaz de identificar expressão de qualidade 
na vida acadêmica e científica de um Programa a não ser mediante um 
balanço positivo de resultados imediatamente palpáveis, como se um 
Programa que não tiver, todo o tempo, um acervo de produtos para 
apresentar necessariamente não seja um programa qualificado, sério e 
competente. 
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Conforme o exposto, o atual modelo de avaliação da Capes se insere no bojo 
da hegemonia capitalista. Como reforça o mesmo autor, é como se os produtos 
da pós-graduação fossem, a todo o momento, comparados a uma “linha de 
montagem industrial” e perdessem com isso, o seu objetivo primário – a formação 
cidadã emancipada.

Então! Eu acredito que é uma oportunidade muito grande da gente tá 
realmente colocando nossas pesquisas, né [...] não só como objeto de 
produção, mas também como objeto de exposição! Eu acredito que 
uma das questões mais complicadas desse trabalho é justamente porque 
o pesquisador da universidade, ele não só tem que pesquisar, como ele 
tem que produzir com determinados critérios, e os critérios é [...] eles 
têm um critério qualitativo, mas o que pesa mais é o quantitativo, não é?! 
(DOCENTE 4, IES PÚBLICA).

O que a fala acima ilustra é uma realidade presente no triênio 2007-2009 e se 
manteve neste último triênio (BRASIL, 2010a; 2013a), ou seja, o peso que é dado aos 
quesitos inserção social, atividade docente ligada à graduação ou até mesmo inserção 
acadêmica em associações de pesquisa é muito pequeno, especialmente se comparado 
ao peso dado aos quesitos que se relacionam com a produção científica. Além disso, a 
maioria dos docentes investigados mostra-se insatisfeitos com a maneira com a qual a 
avaliação é conduzida, especialmente no que se refere à pressão por publicações. 

Foram aumentando tanto as dimensões do papel, que se tornou um negócio que 
exaure qualquer um, especialmente quando se considera o quantitativismo, 
porque aí não é somente um problema da Capes, é de qualquer tipo de 
sistema de avaliação, a avaliação é sempre discutida, e precisa ser discutida 
porque buscando critérios objetivos por meio de indicadores, se procura 
transformar as qualidades em quantidades, então as quantidades 
tendem a ser valorizadas do modo como são definidas e com isso, cria-
se uma dificuldade muito grande, especialmente porque o sistema é tão 
competitivo [...] (DOCENTE 4, IES PRIVADA, grifo nosso). 

O relato mostra um processo avaliativo muito mais voltado ao ranqueamento 
entre as instituições, o que gera muita insatisfação entre os docentes, tendo em 
vista a cobrança que sofrem por produtividade. Os próprios gestores reconhecem 
que apenas repassam os critérios da avaliação para os professores e que estes devem 
ser seguidos para que a nota do programa não seja comprometida. 
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[...] todos os professores têm conseguido responder adequadamente 
às exigências de produção. Então é ... se produzem adequadamente 
continuam, se não produzem são descredenciados. (DOCENTE 1, IES 
PRIVADA).

Apesar de a pós-graduação stricto sensu ser o nível de ensino mais consolidado 
e de maior prestígio no contexto educacional, a performatividade estabelecida 
pelo mercado gera inúmeras contradições. Entre os docentes investigados nota-
se, por exemplo, maior tensão na IES privada, em função, especialmente, da 
incerteza quanto à estabilidade no emprego. Em vários momentos, os docentes 
e a própria coordenação do programa apontam elementos que contrariam uma 
avaliação ancorada nas especificidades de cada área e da IES, e argumentam que, 
na verdade, o sistema compõe-se de “dois pesos e duas medidas”. 

[...] o processo é sempre o mesmo, né? Quer dizer, se tem pessoas, 
profissionais, professores, doutores, pesquisadores dessa área do 
conhecimento, não é, na sua grande maioria, oriundos de universidades 
públicas, que dentro de diretrizes gerais da própria Capes, estabelecem aí 
os critérios padrões para a avaliação, e para a pontuação das instituições 
[...] (DOCENTE 6, IES PRIVADA).

Parece haver um certo descompasso na própria composição da Comissão 
de Avaliação da área (BRASIL, 2010a), pois conforme é relatado acima, uma 
minoria de membros representa as IES Privadas, o que pode favorecer a uma 
avaliação homogênea e pouco atenta para as particularidades existentes entre um 
ente público e um privado. Outro problema apontado no estudo é que ao mesmo 
tempo em que a Capes procura mostrar que a pós-graduação está consolidada, por 
meio de números, ela também deixa alguns programas de “molho” (na esperança 
de mudar sua avaliação), pois procura mostrar aquilo que o mercado quer ver. 
Além do mais, a nota é uma maneira de controlar o financiamento à pesquisa, que 
é considerada pelo neoliberalismo como um custo desnecessário e que precisa ser 
diminuído (CHAVES, 2006). 

Fazendo uma analogia ao texto bíblico do evangelho de Mateus (25, 29-30), 
a busca incansável por uma boa nota, é justificada pelo chamado Efeito Mateus, 
“[...] pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele 
que não tem, até o que tem lhe será tirado.” Isso acaba desestimulando a entrada e 
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a permanência dos docentes na pós-graduação, pois ressentem-se da atual política 
de avaliação, que demanda intensa cobrança, sem a devida valorização.

[...] é um desafio que ao mesmo tempo que a gente acredita que só faz um 
bom trabalho na pós, a partir de uma boa articulação com a graduação [...] 
por outro lado, se a gente for pegar aqui, a atuação na pós, eu costumo 
brincar [...] essa frase não é minha, é de um colega meu, aqui do programa, 
e que ele diz o seguinte: ‘que na pós-graduação não tem ouro em pó, tem é 
muito trabalho’ Muitos professores com titulação, até com produção boa, 
se eles optarem de não ir para a pós-graduação, não há nenhuma punição, 
não há nenhuma cobrança, não há nenhuma determinação de que eles 
tenham que ir, aliás há alguns colegas que optam de ficar na graduação [...] 
(DOCENTE 3, IES PÚBLICA).

Recentemente, o próprio enquadramento docente dentro dos programas foi 
redefinido por meio da portaria nº174 (BRASIL, 2014b). Nela fica fácil perceber, 
o quanto o trabalho dos docentes que atuam no nível stricto sensu, está cada vez 
mais intensificado. A partir deste documento, os professores permanentes, por 
exemplo, poderão atuar em até três programas de pós-graduação, desde que não 
ultrapasse 40 horas semanais. Ficará a cargo do coordenador de cada programa, 
a definição das horas de trabalho, para que esse limite seja respeitado. A sombra 
do lobby das instituições privadas (e dos empresários da educação) que precisam 
de bons profissionais para consolidar seus programas junto à Capes pode ser 
claramente visualizada no texto do documento.

Se as atividades docentes em apenas um programa já são intensas, a 
ampliação desse leque pode comprometer ainda mais a articulação entre ensino-
pesquisa-extensão. As contribuições dos programas para a melhoria da formação 
de professores e para educação básica também é um grande desafio, todavia, só 
ocorrerão na medida em que critérios claros voltados para essa questão sejam 
reforçados na política de avaliação.

Conclusão

A pós-graduação brasileira vivencia um momento de plena expansão e 
consolidação, este legado se relaciona diretamente com a política de avaliação 
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protagonizada pela Capes. A área de Educação, foco deste estudo, também 
compartilha dessas prerrogativas. Todavia, os dados evidenciaram algumas 
contradições e ambiguidades da política de avaliação, sob a perspectiva dos 
docentes que atuam nos programas investigados. O sentido de ser professor da 
pós-graduação, muitas vezes, é repleto de tensões, responsabilidades e sobrecarga 
de trabalho em nome de uma intensa produtividade acadêmica. A lógica de 
mercado exige que esses profissionais sejam polivalentes: devem pesquisar, 
publicar, orientar um grande número de alunos, submeter projetos de pesquisa a 
editais para conseguir financiamentos, contribuir com questões administrativas e, 
é claro, preparar suas aulas e lidar com as limitações na formação dos alunos, sem, 
no entanto, contar com o apoio e suporte institucional necessários. 

Os critérios da Capes se sobressaem às normas ou regulamentos da própria 
IES, pois independente da cultura, do corpo docente e discente ou da realidade 
à sua volta, os programas devem seguir a regulação, que por sinal, aponta para 
uma intensa produção e publicação (BRASIL, 2004; 2010b), desconsiderando as 
particularidades entre os programas e o impacto da pós-graduação em Educação 
nos demais níveis e modalidades de ensino. Apesar das limitações da pesquisa, 
por se tratar de um estudo de caso, foi possível vislumbrar importantes reflexões 
acerca da atual política de avaliação da pós-graduação, reforçando a necessidade de 
rever os seus critérios, para que, a partir da adoção de aspectos mais qualitativos, 
a avaliação se torne mais justa e comprometida com a indissociabilidade entre 
pesquisa, ensino e engajamento social. 
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Capítulo IV

Educação superior e desigualdades sociais 
e regionais: limites e possibilidades na 

democratização da oferta a partir do Plano 
Nacional de Educação

Catarina de Almeida Santos17

Danielle Xabregas Pamplona Nogueira18

Introdução

A expansão da educação superior no Brasil traz características históricas de 
forte influência do setor privado na oferta de cursos superiores, ao mesmo tempo 
em que se configurou uma não prioridade do Estado para com este nível educacional. 
Além disso, seu desenvolvimento esteve concentrado em determinadas regiões e nos 
centros urbanos, com marcante desigualdade territorial na oferta.

17 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo-USP. Professora adjunta da Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília.

18 Doutora em Educação pela Universidade de Brasília. Professora adjunta da Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília
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Sua origem no período colonial se desenvolveu fora das fronteiras nacionais, 
cabendo às instituições portuguesas ofertar cursos superiores para a elite que viria 
a compor os quadros da burocracia estatal na colônia e restringindo o acesso a 
essa pequena parcela da população brasileira. Mesmo com a chegada da família 
real ao Brasil, as universidades nacionais atendiam ainda a essa finalidade e ao 
mesmo público. 

Já no período da República, o projeto de desenvolvimento econômico e 
industrial aumentou a necessidade da oferta de cursos superiores para a formação 
de especialistas para gerir o Estado. No entanto, a ênfase do período na oferta 
de cursos não superiores, considerados suficientes para a qualificação de mão de 
obra para a indústria, deixou a educação superior para aqueles que tivessem maior 
prestígio social, sendo a sua oferta ainda prioritária do setor privado. Somente 
no século XX, a educação superior se elevou à determinação constitucional de 
ser pública e gratuita, mas não obrigatória. Como também não se constituiu em 
prioridade estatal, o setor privado continuou absorvendo a maior parte da demanda 
da população.

Foi a partir da década de 1990 que a educação superior brasileira teve 
uma expansão significativa. Fundamentado na lógica da reforma do Estado, o 
governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) promoveu políticas voltadas 
à privatização da oferta da educação superior, fazendo com que o setor privado 
se responsabilizasse por esta oferta, enquanto que a prioridade do governo 
estaria no fortalecimento do ensino fundamental, atendendo às orientações de 
organismos internacionais, como Banco Mundial e UNESCO19. Nesse contexto, 
o Plano Nacional de Educação 2001 – 2010 apresentou um conjunto de metas 
e estratégias para a educação superior, visando a sua expansão e a democratização 
do acesso.

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo apontar tendências dessa 
expansão, tomando como base os cenários que caracterizam a educação superior 
nos momentos de início e término do Plano Nacional de Educação 2001 

19  As determinações do Plano Decenal Educação para Todos, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
no 9.394/96) e do Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei no 10.172/2001, correspondente ao 
período 2001-2010, enfatizaram o ensino fundamental como prioridade das políticas educacionais no 
período, enquanto única etapa obrigatória da educação nacional.
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– 2010 e início no Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, bem como as 
metas correspondentes nos respectivos planos. Objetiva, ainda, problematizar os 
desafios do novo PNE para um processo de expansão na esfera pública e que 
minore as desigualdades sociais e regionais. 

A educação superior e o Plano Nacional de Educação 2001 - 
2010 

O Plano Nacional de Educação 2001 – 2010 foi instituído pela Lei no 
10.172/2001, resultado de um contexto de mudanças e expansão da educação 
superior brasileira, desde a década de 1990. 

No início desse plano, o cenário brasileiro era composto de uma população 
de 169.799.170 habitantes, distribuídos em 8% na Região Norte, 28% na Região 
Nordeste, 43% na Região Sudeste, 15% na Região Sul e 7% na Região Centro-
Oeste. Essa distribuição desigual da população também é refletida na oferta da 
educação superior, no mesmo período.

Quanto ao número de instituições de educação superior, o Censo da 
Educação Superior 2001 (BRASIL, 2002) aponta o montante de 1.391 
instituições, distribuídas nas regiões conforme demonstra a tabela 1.

Tabela 1 – Número de instituições de educação superior - 2001

Unidade Instituições % Capital Interior

Brasil 1.391 100% 510 881

Norte 61 4% 41 20

Nordeste 211 15% 118 93

Sudeste 742 53% 226 516

Sul 215 15% 54 161

Centro-Oeste 162 12% 71 91

Fonte: Inep, 2002.
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A partir dos dados acima, podemos inferir que a desigualdade populacional é 
acompanhada pela desigualdade de oferta da educação superior. Essa desigualdade 
é reforçada pelo fato de que as regiões Norte e Nordeste apresentam instituições 
centralizadas na capital, não possibilitando as mesmas condições de acesso para a 
população do interior.

Além disso, o número de matrículas expresso na tabela 2 evidencia que as 
regiões Norte e Nordeste também possuem mais matrículas nas capitais, indo 
na contramão da tendência nacional e comprovando a desigualdade regional na 
oferta da educação superior. Acrescenta-se, ainda, o fato de o Brasil apresentar um 
baixo índice de acesso à educação superior (12%) de alunos matriculados com 
idade entre 18 e 24 anos.

Tabela 2 – Número de matrículas em cursos de graduação presencial 2001

Unidade Matrículas Capital Interior

Brasil 6.152.405 2.888.705 3.263.700

Norte 423.565 300.910 122.655

Nordeste 1.287.552 766.211 521.341

Sudeste 2.903.089 1.197.349 1.705.740

Sul 962.684 256.452 706.232

Centro-Oeste 575.515 367.783 207.732

Fonte: Inep, 2002.

Ainda como elemento importante desse cenário, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei no 9.394/96), segundo Catani e Oliveira (2003), constitui-se 
em marco de referência para o início do processo de reestruturação da educação 
superior no Brasil, na medida em que foi capaz de alterar as diretrizes e bases 
que sustentavam o modelo que se implementava desde a reforma universitária de 
1968, trazendo a coexistência de instituições públicas e privadas e, sobretudo, a 
diversificação de instituições de educação superior, de organização acadêmica e 
novos formatos de cursos. 

Nesse cenário, o Plano Nacional de Educação 2001 - 2010 ressalta:

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   78 16/07/2015   17:15:55



Educação superior e desigualdades sociais e regionais:
limites e possibilidades na democratização da oferta a partir do Plano Nacional de Educação  |  79 

Registra-se também, no caso da educação superior, uma distribuição de 
vagas muito desigual por região, o que precisará ser corrigido. Deve-se 
observar, entretanto, que esta desigualdade resulta da concentração das 
matrículas em instituições particulares das regiões mais desenvolvidas. O 
setor público, por outro lado, está mais bem distribuído e cumpre assim 
uma função importante de diminuição das desigualdades regionais - 
função esta que deve ser preservada (BRASIL, 2010).

Dessa forma, o plano traduz a necessidade de expansão da educação superior, 
centralizada em duas principais metas: 1. Prover, até o final da década, a oferta 
de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos; 2. 
Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta 
existentes entre as diferentes regiões do País.

Sobre o PNE, Catani e Oliveira (2003) afirmam que, em linhas gerais, 
identifica-se no Plano que a política governamental na educação superior buscou 
uma expansão acelerada por intermédio da diversificação da oferta, do crescimento 
das matrículas no setor privado e da racionalização dos recursos nas instituições 
federais de educação superior, com a ampliação de vagas a custo zero, sobretudo 
nas universidades federais. 

No mesmo sentido, Carvalho (2006) considera que a política resultante 
da LDB e do PNE concretizou-se pelo sucateamento do segmento público, 
devido à redução drástica do financiamento do governo federal, juntamente com 
o crescimento da produtividade, por meio de abertura de turmas no período 
noturno e do aumento de alunos em sala de aula, sem a reposição adequada do 
quadro funcional. 

Já no governo Lula (2003 – 2010), apesar da implementação de políticas que 
visam à democratização do acesso e à valorização das IES públicas – por exemplo: 
Sistema de Cotas, Programa de Expansão e Interiorização das Instituições 
Federais de Educação Superior, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa 
Universidade para Todos (PROUNI) e Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI) a expansão da educação superior foi mais 
significativa no setor privado. Vale ressaltar que, embora tenha havido ainda forte 
expansão privada, houve um movimento de recuperação e expansão da esfera 
pública, em números absolutos, conforme demonstra a tabela 3.
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Tabela 3 – Expansão da educação superior brasileira (1995, 2001 e 2010)

  Número de instituições de Educação Superior

Privadas Públicas

ANOS BRASIL No % No %

1995 894 684 77% 210 23%

2001 1.391 1.208 87% 193 24%

2010 2.378 2100 88% 278 12%
Fonte: INEP, 1996, 2002 e 2011.

De acordo com esses números, verificou-se que no referido período houve um 
aumento de 266% no número de IES no Brasil, sendo 171% no período de vigência 
do PNE 2001-2010. Analisando-se este crescimento, observou-se também que houve 
o aumento contínuo de IES privadas. Já o número de IES públicas foi reduzido em 17 
no período de 1995-2001, que corresponde ao início do PNE, e voltou a crescer em 
108 unidades até o final da vigência desse plano, em janeiro de 2011.

Quanto à oferta nas regiões brasileiras, os dados do Censo da Educação 
Superior 2010 revelam que houve aumento de instituições no interior, 
acompanhando as políticas de interiorização e que contribuem para a 
democratização do acesso. No mesmo sentido, houve maior oferta nas regiões 
Norte e Nordeste, revelando o alcance, mesmo que ainda não completo, da 
redução da desigualdade regional de oferta, conforme dados da tabela 4.

Tabela 4 – Instituições de educação superior no Brasil em 2001 e 2010.

Und.
2001 2010

Instituições % Capital Interior Instit. % Capital Interior

Brasil 1.391 100% 510 881 2.378 100% 826 1552

Norte 61 4% 41 20 146 6% 89 57

Nordeste 211 15% 118 93 433 18% 224 209

Sudeste 742 53% 226 516 1.169 49% 302 867

Sul 215 15% 54 161 386 16% 96 290

C. Oeste 162 12% 71 91 244 10% 115 129
Fonte: Inep, 2001 e 2010.
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Desse modo, ao final do Plano Nacional de Educação 2001 – 2011, 
evidenciou-se a tendência à expansão da rede federal de educação superior, 
com o aumento do número de instituições públicas e de vagas, no movimento 
da interiorização dos campi das universidades federais e criação de novas 
universidades, sobretudo com os programas de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni) e Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A educação superior e o novo Plano Nacional de Educação 2014 
- 2024

A década de 2010 iniciou-se com a expectativa de um novo plano nacional 
que pudesse avançar nas projeções sinalizadas no plano anterior e na direção de 
uma educação de qualidade.

Como cenário mais próximo do novo plano, em 2013, o Censo da 
Educação Superior 2013 demonstrou que a taxa bruta de matrícula nesse nível 
de ensino chegou ao índice de 28,7%, e a taxa líquida ficou em torno dos 15%, 
não atingindo, portanto, a meta prevista no plano anterior que era 30%, para os 
jovens de 18 a 24 anos.

Quanto à oferta, o número de instituições de educação superior continuou 
crescendo, mas em um movimento inverso ao período anterior. Os dados da 
tabela 5 demonstram que houve redução no número de instituições privadas e 
aumento das públicas.

Tabela 5 – Número de IES em 2010 e 2013

Número de instituições de Educação Superior

Privadas Públicas

ANOS BRASIL No % No %

2010 2.378 2100 88% 278 12%

2013 2.391 2.090 87% 301 13%

Fonte: Inep, 2011 e 2013.
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No que se refere à oferta regional, os dados da tabela 6 evidenciam um 
aumento das IES na região Nordeste, sobretudo no interior. No entanto, o cenário 
de desigualdade regional ainda se configura como um alerta para o novo PNE.

Tabela 6 – Instituições de educação superior no Brasil em 2010 e 2013.

Unidade
2010 2013

Instituições % Capital Interior Instit. % Capital Interior

Brasil 2.378 100% 826 1552 2.391 100% 841 1550

Norte 146 6% 89 57 146 6% 94 52

Nordeste 433 18% 224 209 446 19% 226 220

Sudeste 1.169 49% 302 867 1.145 48% 297 848

Sul 386 16% 96 290 413 17% 107 306

C. Oeste 244 10% 115 129 241 10% 117 124

 Fonte: Inep, 2011 e 2014.

O avanço na expansão também é expresso no número de matrículas de 
graduação, no qual 26% são públicas e 74% privadas, do total de 7.305.977 
matrículas. Essas matrículas acompanham o avanço que tivemos em número de 
universidades (05), de centros universitários (04), de IF e CEFET (04) e redução 
de faculdades (09). 

Destaca-se, portanto, o resultado do Reuni e da expansão da Educação 
Superior e Tecnológica e Profissional. Entre 2010 e 2013, foram criadas na região 
Norte 02 universidades e 02 IFES, já região Nordeste ganhou 04 universidades. 
Além disso, o aumento no número de matrículas em cursos a distância (+223.393) 
desenha a expansão no período, que resultou também, dos incentivos à promoção 
da educação a distância.

Vale ressaltar que, segundo o referido Censo, no período 2012 – 2013, a 
matrícula cresceu 4,4% nos cursos de bacharelado, 0,6% nas licenciaturas e 5,4% 
nos cursos tecnológicos. 

Apesar da lacuna de um plano nacional no período de 2011 a meados de 
2014, as políticas para a educação superior foram se efetivando e buscavam avançar 
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no sentido da democratização do acesso, expansão da rede federal e interiorização.
Os embates ocorridos durante os três anos e meio de discussão até a 

aprovação do PNE 2014 – 2024 giraram em torno dos desafios que a sociedade 
civil organizada pautava como requisitos para o patamar de qualidade desejada e, 
ao mesmo tempo, pela reafirmação da educação como coisa pública. 

PNE e a democratização do acesso à educação superior: o 
cenário e seus desafios 

Entre os diversos indicadores que podem contribuir para a análise da 
situação social e educacional de um país, está o próprio índice de igualdade ou 
desigualdade, que traduz a concentração ou não de renda e a existência de justiça 
social, além do nível de acesso da sua população aos bens e serviços, assim como 
a garantia de direitos sociais fundamentais. 

O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, aprovado na forma da Lei 
13.005, de 25 de junho de 2014, apesar dos limites apresentados, das perdas 
no processo de disputa durante os mais de três anos de tramitação, traz alguns 
avanços que carecerão de muitas lutas para sua efetivação nos próximos 10 anos. 
Dentre os avanços, apesar dos seus limites, está a aprovação da meta 12, que se 
refere à expansão da educação superior, tema objeto desse texto.

Vale ressaltar, no entanto, que alcançar o que propõe a referida meta, qual 
seja, “elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público” (BRASIL, 2014), é sem dúvida um enorme desafio. 

Isso porque, apesar de ter sido aprovado, na meta 20, a ampliação o 
investimento público em educação pública e o percentual de, no mínimo, o 
equivalente a 10% do PIB no ano de 2024, o art. 5º da Lei de aprovação do PNE, 
define que os recursos financeiros a serem aplicados nos programas de expansão da 
educação profissional e superior, englobarão as isenções fiscais, bolsas de estudos 
concedidas no Brasil e no exterior, além dos subsídios concedidos em programas 
de financiamento estudantil. 
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Como estratégias para o alcance do que define a meta, destaca-se a 
12.2, que estabelece a ampliação da oferta de vagas, por meio da expansão e 
interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, 
considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação 
à população na idade de referência e observadas as características regionais das 
micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional.

Segundo dados do IBGE (2014), conforme tabela 8, a projeção da população 
brasileira para o ano é de 202.768.562 milhões de habitantes. Desse total, cerca 
de 85 milhões (42%) residem na Região Sudeste, 56 milhões (27,7%) na Região 
Nordeste, 29 milhões (14,3%) Região Sul, e as Regiões Norte e Centro-Oeste, 
com 17 (8,5) e 15 (7,5) milhões, respectivamente.

Tabela 8 – Distribuição da população por região e nº de IES presenciais por 
região e localização capital/interior, no Brasil.

Região População 
em Milhões %

Nº 
de 

IES
%

Localização

Capital Interior

Nº % Nº % % 
Total 

Sudeste 85.115.623 42,0 1.145 47,88 297 26,0 848 74,0 100

Nordeste 56.186.190 27,7 446 18,65 226 50,6 220 49,4 100

Sul 29.016.114 14,3 413 17,27 107 26,0 306 74,0 100

Norte 17.231.027 8,5 146 6,10 94 64,4 52 35,6 100

C. Oeste 15.219.608 7,5 241 10,0 117 48,5 124 51,5 100

Total 202.768.562 100 2.391 100 841 1.550

Fonte: IBGE e MEC/Inep/Deaes.

Já os dados do Inep do Censo da Educação Superior de 2013, apontam que 
existem no país 2.391 instituições de ensino superior, das quais 47,88% estão na 
região sudeste, 18,65% na Nordeste e 17,27% na região Sul. As regiões Norte e 
Centro-Oeste somam juntas 16,10%, com 6,10 e 10,0% respectivamente. 

Os dados trazem, ainda, as informações sobre a localização dessas IES, 
demonstrando o quantitativo de instituições que atende as capitais brasileiras 
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e o interior do país. Como pode ser observado, a interiorização da educação 
superior vem tornando-se uma realidade no Brasil, mas devido às condições 
estruturais, as regiões Sul e Sudeste são aquelas que apresentam o melhor processo 
de interiorização, no que se refere ao número de IES, pois cerca de 74% das 
instituições estão localizadas no interior, no caso do Sul e 74% no caso do Sudeste. 
A região Centro-Oeste apresenta um equilíbrio entre as instituições localizadas 
nas capitais e no interior, no entanto a região norte e nordeste ainda há uma 
maior concentração da oferta nas capitais, sendo que na região norte essa situação 
é preocupante, pois só 35,6% das IES estão no interior. 

Os dados do IBGE e do Inep demonstram que, proporcionalmente, nem 
todas as regiões que concentram o maior número de habitantes têm o maior 
número de IES, tendo em vista que embora na região Nordeste resida quase o 
dobro da população da região Sul, a diferença no quantitativo de IES é mínima, 
com 446 na primeira e 413 na segunda. Nas regiões Sul e Sudeste estão 65% 
das IES e cerca de 56% da população, enquanto as demais regiões que abrigam 
43,7% da população detém 35% dessas instituições de ensino. 

A estratégia 12.4 prevê fomentar a oferta de educação superior pública e 
gratuita prioritariamente para a formação de professores e professoras para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para 
atender ao déficit de profissionais em áreas específicas. 

Sobre essas duas estratégias, pode-se considerar que elas reforçam as políticas 
governamentais em andamento, a saber, a expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil. 
Percebe-se que a tendência anunciada de expansão se dá via educação profissional 
e educação a distância, sendo essa última para licenciaturas. 

Logo, a uniformização da expansão no território nacional significa o 
aumento de vagas, mas não em todas as categorias de curso e formação. Também 
não há indicação explícita sobre a uniformização das universidades no território 
nacional ou se haverá investimentos em construção de Ifes. Tendo em vista os 
embates travados na tramitação do Plano, em que parte dos congressistas entendia 
que os programas de concessão de bolsas e financiamento estudantil devem ser 
computados no gasto público com a educação, pode-se inferir que essa expansão 
poderá se concretizar por meio de oferta dessa natureza. 
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Na esteira dessa discussão é que se pode entender a aprovação da 
estratégia 12.6 que em certa medida acompanha a tendência atual de expandir 
o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil 
– FIES, possibilitando, assim, o acesso a vagas nas instituições privadas.

Nesse sentido, o gráfico 1 ilustra a oferta de educação superior para 
população de 18 a 24 anos nas regiões brasileiras, mostrando a primazia da oferta 
privada. Vale ressaltar que, como se demonstrou em diferentes tabelas desse texto, 
essa tendência se mantém na taxa oferta em geral.  

Gráfico 1 – Matrícula na educação superior – 18 a 24 anos- por região e esfera 
administrativa 
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Fonte: MEC/INEP/DEED. Elaboração própria.

Não bastasse essa clara intenção de continuar usando a verba da educação 
pública para subsidiar a iniciativa privada, o cenário atual do país, no tocante 
a oferta da educação superior não é dos mais favoráveis, no que se refere ao 
cumprimento da meta. 

Mas os desafios não se limitam ao equilíbrio na oferta entre as regiões e 
capital e interior. No que se refere à elevação da taxa líquida de matrícula para 
33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
anos, os dados atuais dão conta que em 2013 havia 23.945.816 pessoas nessa 
faixa etária e a projeção é que até o final da vigência do PNE, ou seja, 2024, esse 
total seja de 23.399.619.

Em contrapartida, no ano de 2013, havia 3.708.133 alunos nessa faixa etária, 
matriculados na educação superior, conforme mostra a tabela 9. Para que a meta 
seja alcançada se faz necessário um acréscimo, até o final da vigência do Plano, de 
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quatro milhões de novas vagas, sendo que quase dois milhões teriam que ser nas 
IES pública, tendo vista que a meta 12 defi ne que, pelo menos, 40% (quarenta 
por cento) das novas matrículas, devem ser ofertadas no segmento público. 

Tabela 9 - Desafi os do PNE em relação expansão da educação superior

Meta Descrição Situação em 2013 Sit. em 2024 Acréscimo

Taxa Líquida na
ES =33% 3.708.133 7.721.874 4. 031.741*

Taxa Bruta na
ES =50% 7.305.977 11.699.810 4.393. 833**

12 40% das novas 
matrículas públicas Federal = 1.137.851 Fed.= 2.173.442 Fed. = 1.035.591

Estadual = 604.517 Est. = 1.154.987 Est. = 550.470

Municipal = 190.450 Munic. = 361.626 Munic. = 171.472

Privada = 5.373.450 Priv. = 8.009.750 Priv. = 2.636.300

Fonte: MEC-Inep. 
*Novos jovens de 18 a 24 anos na ES
** Novas matrículas, todas as idades, na Educação Superior.

Os dados do gráfi co 2 ilustram como estão distribuídas as matrículas na 
educação superior, por região e demonstram a disparidade entre a oferta, ou seja, 
como estas estão concentradas nas regiões com melhores condições econômicas. 

Gráfi co 2 - Percentual de matrícula na educação superior 18 - 24 anos por 
região
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Fonte: MEC/INEP/DEED. Elaboração própria.
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Nessa perspectiva, superar os desafios do PNE carecerá não só de melhorar 
a oferta da educação superior, para alcançar os percentuais de taxas bruta e líquida de 
matrícula, mas também equilibrar a oferta nas diferentes regiões. Em grande medida, 
esse desafio passa pela superação das desigualdades sociais e econômicas e não só das 

desigualdades educacionais. 

Considerações finais

Os cenários e as análises apresentadas no presente capítulo demonstraram 
que ainda há muitos desafios a serem enfrentados pelo novo Plano Nacional de 
Educação, sobretudo no que se refere à educação superior. 

Historicamente, o acesso à educação superior se apresenta de forma restrita 
e de oferta desigual em todo o território nacional. Ademais, o movimento de 
expansão, iniciado na década de 1990, serviu para reafirmar essa restrição quando 
se caracterizou pela privatização do acesso e da oferta. Somente na última década, 
é que esse movimento se configurou de maneira um pouco diferenciada, à medida 
que houve avanços em políticas que privilegiam a educação superior pública.

Apesar disso, ainda estamos distante de alcançar o patamar de equidade 
que deve subsidiar as políticas de democratização da educação superior no Brasil. 
O novo PNE nasce em um cenário de desigualdades educacionais, sociais e 
econômicas. Somam-se a isso, as questões de financiamento que são essenciais 
para a superação desse cenário e a baixa taxa de matrícula na população entre 
18 e 24 anos. Nesse sentido, suas metas e estratégias devem ser monitoradas, 
a fim de que políticas públicas sejam implementadas, não só na educação, mas 
nas diversas áreas sociais, que venham a contribuir para que o acesso, a oferta e a 
diversidade de formação obtenham resultado satisfatório na avaliação final desse 
plano na perspectiva de superação das desigualdades em todos os âmbitos e nas 
diferentes regiões brasileiras. Somente nesse cenário, é que teremos uma efetiva 
democratização da educação superior no País. 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   88 16/07/2015   17:15:56



Educação superior e desigualdades sociais e regionais:
limites e possibilidades na democratização da oferta a partir do Plano Nacional de Educação  |  89 

Referências

BRASIL. IBGE. Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. Disponível 
em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/sinopse_preliminar/
Censo2000sinopse.pdf Acesso em 27 fev 2015.

_____. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com 
data de referência em 1º de julho de 2014. Disponível em:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_
dou_2014.pdf. Acesso em 27 fev 2015.

______. INEP. Censo da Educação Superior 2001. Brasília: Inep, 2002. Disponível 
em http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Acesso em 27 fev 
2015.

______. ______. Censo da Educação Superior 2010. Brasília: Inep, 2011. 
Disponível em http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Acesso 
em 27 fev 2015.

______. ______. Censo da Educação Superior 2013. Brasília: Inep, 2014. 
Disponível em http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Acesso 
em 27 fev 2015.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm Acesso em 27 fev 2015.

______. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm Acesso em 27 fev 2015.

______. Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm Acesso em 27 fev 2015.

CATANI, Afrãnio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de. As politicas de educação 
superior no Plano Nacional de Educação (PNE) – 2001. Proposições. Vol.14. n 
1 – jan/abr 2003. 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   89 16/07/2015   17:15:56



90  |  Catarina de Almeida Santos; Danielle Xabregas Pamplona Nogueira

CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. Política para o Ensino Superior 
no Brasil (1995-2006): ruptura e continuidade nas relações entre público e 
privado. In: 29a. Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação, 2006, Caxambu. Educação, Cultura e Conhecimento na 
Contemporaneidade: desafios e compromissos. Rio de Janeiro: ANPED, 2006.

SANTOS, Catarina de Almeida. A expansão da educação superior rumo à 
expansão do capital: interfaces com a educação a distância no Brasil, 2008. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). São 
Paulo. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-
25092009-163728/pt-br.php. Acesso em novembro de 2010.

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   90 16/07/2015   17:15:56



  91 

Capítulo V

Como a globalização neoliberal 
tornou possível o Programa Ciência 

sem Fronteiras?

Rovênia Amorim Borges20

Renísia Cristina Garcia-Filice21

Introdução 

As duas primeiras décadas do século XXI ressaltam em escala global as 
contradições da história educacional brasileira ao impulsionar a internacionalização 
universitária. Se, por um lado, a agenda de política pública busca inserção e 
projeção no cenário competitivo de inovação e valorização científica e tecnológica, 
por outro, mostra-se ineficaz em seus objetivos por revelar pendências na educação 
básica. 

20 Mestranda em Gestão de Políticas e Sistemas Educacionais do Mestrado Profissional do Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB). 

21 Professora Adjunta FE/UnB. Diretora Acadêmica Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 
(ABPN). Coord. Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab/UnB). Coordenadora do Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Políticas Públicas, História, Educação das Relações Raciais e Gênero (Geppherg-UnB).
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Esse embaraço que se tornou visível nacional e internacionalmente com o 
Ciência sem Fronteiras (CsF), lançado em 2011 pelo governo Dilma Rousseff, 
faz emergir a questão nodal que permeará este capítulo: quais as conjunturas 
político-econômicas internas e externas que levaram à criação desse programa? 
A busca pela compreensão leva-nos a percorrer um caminho que se inicia na 
ascensão do neoliberalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 
1980, até a transmutação e a transnacionalização do capitalismo no século XXI 
(TEODORO, 2011; HARTMANN, 2007; WALLERSTEIN, 2004; AFONSO; 
2001). 

Nessa fase, a que esses teóricos entendem como transição para um novo 
sistema, as fronteiras entre os Estados nacionais desaparecem e dão lugar, desde 
o final do século XX, a inter-relações neoliberais globais. A agenda política deixa 
de estar restrita ao escopo decisório de um Estado-Nação e a uma soberania 
delimitada territorialmente (AFONSO, 2001), sendo orientada por uma 
regulação supranacional, capitaneada por organismos multilaterais e empresas 
multinacionais (WEYMANN et al., 2007). 

Trata-se do velho capitalismo que, em meio a novos arranjos econômicos, 
políticos, culturais e sociais, metamorfoseia-se para se impor, num processo 
historicamente contínuo e linear. Na visão de Romão (2008), é a materialização 
do neoliberalismo global em Estado transnacional. O cenário da globalização 
contemporâneo contempla, assim, acelerada produção tecnológica e de 
conhecimento, no qual o processo de acumulação do capital se molda e se 
remonta num continuum. 

Sem perpassar por esse contexto histórico mundial não se apreende a 
complexa conjuntura para o surgimento no Brasil de uma política de mobilidade 
estudantil e de internacionalização da ciência. Este texto propõe problematizar 
as condições nacionais e as influências políticas e econômicas externas em que 
se processa a internacionalização da educação superior por meio do Programa 
Ciência sem Fronteiras. 

Entende-se que essa política de intercâmbio resulta de duas afluências que 
se conectam: uma nacional, da urgência do desenvolvimento econômico e do 
fortalecimento do setor industrial a partir da produção de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação; e outra, que vislumbra a educação como mercadoria no 
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novo mercado global, atendendo aos interesses de um capitalismo transnacional 
competitivo e de acumulação. 

Para atender a esses dois afluxos, o governo brasileiro, a partir do governo 
Lula (2003-2010), prioriza a educação superior na agenda das políticas públicas. 
Surgem então os programas para a expansão e interiorização das universidades 
federais (Reuni) e de oferta de bolsas em instituições da rede privada (Prouni), 
além de iniciativas com vistas à democratização na composição discente das 
universidades da rede federal.  

A partir da Lei nº 12.711/2012, a chamada Lei de Cotas, reservam-se 50% 
de vagas nos cursos de graduação em instituições federais de educação superior 
a estudantes de escolas públicas, levando-se em conta o percentual mínimo 
correspondente à soma de pretos, pardos e indígenas no estado ou Distrito 
Federal, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O Ministério da Educação (MEC) cumpre a lei 
desde 2013 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma virtual que utiliza 
a nota do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para preencher 
vagas na graduação ofertadas por instituições da rede federal. 

Porém, desde o início da década de 1990, influências externas desencadeiam 
reordenações na educação superior brasileira, em especial no processo de 
internacionalização. O CsF insere-se nessa complexa governança educacional, em 
que o governo brasileiro divide a formulação das políticas com as organizações 
internacionais e os interesses de mercado. Conforme Leuze, Martens e Rusconi 
(2007, p. 11), “as regras de mercado gradativamente penetram os sistemas 
nacionais de educação fazendo avançar economicamente uma competição 
mundial por estudantes, pesquisa e consultoria”. 

O capítulo está dividido em três partes. Na primeira, apresentam-se 
dados de análise preliminar do CsF, disponibilizados na internet pelas duas 
agências executoras do programa, a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), e aborda-se a inter-relação entre globalização e 
internacionalização na sociedade do conhecimento do século XXI. Em seguida, 
explica-se como e quando o capitalismo neoliberal infiltrou-se na agenda 
pública do Brasil para orientar políticas nacionais afinadas com os interesses da 
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globalização hegemônica. Na terceira parte, recupera-se o contexto de criação do 
CsF e como o programa atende aos interesses de mercado dos Estados Unidos. Por 
fim, como considerações finais, apresenta-se breve reflexão sobre os impactos da 
mobilidade estudantil na agenda educacional do Brasil face às mazelas históricas 
da educação básica.

A globalização e o velho capitalismo reestruturado

De 2011 a 2014, o governo federal lançou nove chamadas públicas a fim 
de cumprir a meta de conceder 101 mil bolsas de intercâmbio a universitários 
brasileiros interessados em estudar nas melhores universidades do mundo. 
Nunca na história da educação superior do país, um programa investiu tanto em 
mobilidade internacional em tão curto período de tempo, conforme demonstra 
o Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Evolução da distribuição de bolsas para o exterior - Capes/CNPq  
2001-2012
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2.512  2.498  2.684  2.977  2.587  3.965  4.043  4.135  4.346  4.951  6.361 11.483Capes

CNPq 737 767 469 510 414 354 496 551 579 437 494 2.339

Fonte: Arquivo setorial da Diretoria de Relações Internacionais da Capes /SiMEC 
e CNPq/AEI. Elaboração própria. 

Em 2010, um ano antes de ser lançado o CsF, havia 5.388 estudantes 
no exterior com bolsas do governo federal (MEC, 2014b; MCTI, 2014). No 
final de 2012, o programa já contabilizava, em seu primeiro ano, 13.822 bolsas 
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implementadas (MEC, 2014a). Em janeiro de 2015, 33.53022 bolsistas brasileiros 
selecionados no último edital do programa (Chamada Pública nº 196/2014) 
cumpriam o intercâmbio em 45 países. 

No Gráfi co 2, o quantitativo de bolsas implementadas pelo CsF mostra 
a focalização da política de internacionalização. Nota-se que das 77.337 bolsas 
implementadas23, 61.535 foram entregues a estudantes de graduação.  

Gráfi co 2: Bolsas implementadas do CsF por modalidade, no exterior -  2011-
2014

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0
Graduação
sanduíche

61.535Nº de bolsistas 2.680 7.792 3.820 557 612 341

Doutorado
pleno

Doutorado
sanduíche

Pós-
doutorado

Mestrado Pesq.
visitante
especial

Atração de
jovens

talentos

Fonte: Painel de Controle do CsF (Capes). Dados atualizados até janeiro/2015. 
Acesso em: 26/02/2015.

Diante desse boom no intercâmbio, notadamente na modalidade de 
graduação, há de se questionar por que o governo passou a investir na política de 
internacionalização da educação superior. A compreensão dessa questão impõe 
que se retome ao processo histórico e político-econômico no momento em que 
o conhecimento científi co e a inovação tecnológica passaram a estar associados a 
dois conceitos distintos e inter-relacionados: internacionalização e globalização. 

No entendimento de Teodoro (2011, p. 153), a globalização neoliberal e 
hegemônica surge na década de 1980 com a crise fi nanceira mundial. A nova 

22 Dados do site do Programa Ciência sem Fronteiras Bolsistas pelo Mundo atualizados até janeiro de 2015. 
Disponível em: < http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/bolsistas-pelo-mundo >. Acesso, em 
01/03/2015.

23 Os dados do Painel de Controle do Programa CsF referem-se às bolsas implementadas, que são aquelas 
efetivamente utilizadas pelos bolsistas. Não estão computadas as bolsas concedidas e devolvidas. 
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fase que emerge “assenta-se na velha ideia de que os governos, todos os governos, 
deveriam deixar livre o caminho às grandes e eficientes empresas em seus esforços 
para competir no mercado mundial”. 

Essa reconfiguração econômica, segundo Teodoro (2011), escondida sob 
o termo globalização, ganha força com a eleição de Margaret Thatcher, como 
primeira-ministra do Reino Unido, em 1979, e do presidente Ronald Reagan, 
nos Estados Unidos, em 1980. Na visão do autor, a globalização hegemônica 
infiltra-se e orienta as políticas nacionais, em maior ou menor grau, em todos os 
países, numa espécie de novo colonialismo do capitalismo transnacional. Dentro 
dessa nova lógica do sistema mundial, a educação toma a centralidade como 
produto de mercado. 

O entendimento é de que a capacidade competitiva será maior entre os 
países capazes de investir e desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Tríade 
que passa a funcionar como pré-requisito à nova economia globalizada. Para 
Weymann et al. (2007), a imposição do conhecimento na cadeia produtiva e 
na agenda política formal dos países se faz por meio da atuação de organismos 
internacionais e empresas. Uma nova fase de “governança educacional”, em que 
o Estado não tem mais o papel central e dominante na formulação das políticas. 
Conforme os autores, trata-se de uma globalização caracterizada pela economia do 
conhecimento, ou seja, os mercados de bens (imateriais), mercadorias, serviços, 
informação, ciência e tecnologia. 

Assim, desde a década de 1990, a internacionalização na educação superior 
brasileira absorve os pressupostos neoliberais ao assentir com as estratégias para 
a cooperação na produção de conhecimento. Marco dessa nova fase ocorre em 
1994, na Rodada do Uruguai, que resultou no Acordo Geral sobre o Comércio de 
Serviços (GATS)24, instrumento que propulsiona a mercantilização da educação 
em todo o mundo. A partir de então avolumaram-se os acordos bilaterais e 
multilaterais para pesquisas em parceria com pesquisadores de outros países, 
bolsas para capacitação no exterior e presença de estrangeiros nas instituições de 
ensino superior no Brasil (MOROSINI, 2011). 

24  Sigla em inglês para General Agreement on Trade in Services. Esse acordo foi concluído após a Rodada do 
Uruguai, em 1994. 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   96 16/07/2015   17:15:56



Como a globalização neoliberal tornou possível o programa Ciência sem Fronteiras?  |  97 

A finalidade desse esforço de cooperação entre as universidades nacionais 
e estrangeiras fundamenta-se no princípio neoliberal da competitividade, sob o 
qual a educação é categorizada, em 1998, pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC) como serviço e um bem gerenciado pelo mercado (MOROSINI, 2011; 
SCHERRER, 2007). Nesse mesmo ano, o organismo divulgou o documento 
Communication from the United States: education services, em que indica “a 
importância econômica da educação, principalmente para países que recebem 
muitos alunos estrangeiros” (SIQUEIRA, 2004, p. 151).  

Sobre essas demandas concretas das empresas dos Estados Unidos para o 
setor de serviços da educação, comenta Scherrer (2007, p. 124):

Medidas de facilitação para filiais estrangeiras; a migração a curto prazo 
para emprego de docentes e apoio transnacional por meio de vídeo, 
CD-ROM e internet; acesso mais fácil para os estudantes estrangeiros ao 
sistema de ensino dos EUA, bem como a outros programas de treinamento 
em seus países de origem; reconhecimento por autoridades estrangeiras de 
qualificações de certificados adquiridos em instituições do EUA; aplicação 
dos direitos de propriedade intelectual para os materiais de educação dos 
EUA, juntamente com o relaxamento de restrições alfandegárias, controles 
cambiais e as condições de investimento (grifo e tradução nossos).

Nota-se, conforme a citação de Scherrer (2007), que o apoio dos governos 
à internacionalização das universidades públicas não se motiva apenas pelas 
preocupações educacionais. Esse apoio deriva também de variados interesses 
comerciais nos campos educacionais. Enquanto os grupos internacionais ou 
nacionais a eles coligados tornam-se vendedores, os países em desenvolvimento 
compram serviços educacionais, como cursos de graduação, de idiomas e de 
aperfeiçoamento (SIQUEIRA, 2004; MOROSINI, 2006).

Tem-se, assim, a divisão dos países em dois grupos: os fornecedores dos 
cursos e demais serviços de educação superior, localizados, em maioria, no Norte; 
e os compradores desse conhecimento em várias partes do mundo. Conforme 
Leuze, Martens e Rusconi (2007), a internacionalização no campo da educação 
superior nos países chamados periféricos resulta da incapacidade dos Estados 
modernos de prover e financiar serviços públicos educacionais diante da demanda 
crescente por formação superior, inclusive as qualificações para o mercado de 
trabalho. 
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Nesse sentido, Knight (2007) afirma que os países periféricos estão sendo 
“desafiados e forçados” a estabelecer novas políticas e a se enquadrar em soluções 
para garantir a qualidade da educação internacional. Qualidade essa que é 
mensurada por rankings legitimados pela “expertise adquirida internacionalmente” 
e a serviço de grupos de interesse. Por exemplo, cita os rankings criados pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 
e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)25.

Feito esse breve preâmbulo sobre determinantes internacionais que tornaram 
o CsF uma realidade, a seguir, discorre-se sobre a influência do capitalismo 
transnacional e neoliberal na agenda educacional do Brasil nas primeiras décadas 
do século XXI.

A influência neoliberal no novo desenvolvimentismo brasileiro

As políticas educacionais nos países de economia em ascensão seguem, 
como já mencionado, as “orientações” de uma regulação supranacional, a cargo 
de organismos internacionais que priorizam a ciência, a tecnologia e a inovação 
na esteira produtiva da educação superior. Porém, ao mesmo tempo, a agenda 
oficial dos países periféricos focaliza objetivos de equidade social (VELHO, 2011; 
TEODORO, 2011). 

No Brasil, essa nova visão global molda a partir do governo Lula (2003-
2010) um novo modelo de atuação do Estado. Ao mesmo tempo em que 
retoma o papel ativo na agenda de políticas estratégicas para o desenvolvimento 
e a inclusão do país no competitivo cenário mundial, avança na redução das 
desigualdades sociais. Essa reconfiguração estatal, que vincula o desenvolvimento 
econômico à promoção do bem social, tem sido designada como um “novo” 
desenvolvimentismo (BRESSER-PEREIRA, 2003, 2006; MORAIS; SAAD-
FILHO, 2011; CASTELO, 2012; BOITO-JR, 2013). 

25 Em 2005, a Unesco e a OCDE elaboraram o documento Diretrizes para a Provisão de Qualidade no Ensino 
Superior Transnacional (Guidelines for Quality Provision in Crossborder Higher Education). Cf. Hartmann 
(2007, p.151), o documento traz recomendação para seis grupos de interesse: governos nacionais, institu-
ições e provedores de educação superior, estudantes, agências de acreditação e de garantia de qualidade, 
grupos de avaliação de credenciamento e avaliação e corpo profissional.
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Da crise do novo modelo neoliberal, emerge, portanto, o “novo” 
desenvolvimentismo que, na definição de Bresser-Pereira (2006), traduz-se em 
políticas econômicas estratégicas traçadas no início do século XXI pelos países de 
“desenvolvimento médio” para alcançar os desenvolvidos. Uma nova etapa que 
surge a partir do “processo histórico de metamorfoses do capitalismo” no Brasil, 
(GARCIA-FILICE, 2011, p. 219):

[...] desde a onda do nacionalismo-desenvolvimentista (década 1930/40), 
passando pela abertura ao capital estrangeiro (década de 1950/60), 
chegando ao liberalismo desenfreado dos anos 1970, a globalização dos 
anos 1990, e desembocando no republicanismo contemporâneo.

Face ao cenário da globalização educacional e na esteira das históricas lutas 
dos movimentos sociais por igualdade racial e social no Brasil, o Estado “novo” 
desenvolvimentista amplia o acesso à educação superior, inclusive por meio de 
ações afirmativas. Com o governo financiando a internacionalização, concedendo 
bolsas para o exterior pelo CsF, a pesquisa científica passa a estar ao alcance dos 
universitários da graduação. Para viabilizar o intercâmbio, o Brasil amplia as 
alianças estratégicas de aproximação geopolítica e econômica com países de todos 
os continentes. 

No intercâmbio da graduação, os Estados Unidos insurgiram como o 
principal destino dos bolsistas do CsF. Uma rede de 475 instituições espalhadas 
por todo o território, incluindo universidades, colleges e laboratórios de pesquisa, 
abriu as portas acadêmicas a estudantes de 18 áreas de conhecimento. As mesmas 
que interessam à economia globalizada.   

O incremento da mobilidade acadêmica em todo o mundo teve início, em 
1988, com o Processo de Bolonha. Os países europeus signatários do acordo 
padronizaram os seus sistemas educacionais com o objetivo de criar na Europa 
uma área de conhecimento comum, a fim de facilitar a mobilidade entre os 
estudantes (LEUZE; MARTENS; RUSCONI, 2007). Nesse momento, a 
educação superior e a formação continuada, que já eram interpostas como 
instrumentos para concretizar a agenda política da globalização neoliberal, 
encontraram as condições para se internacionalizar. 

Boito-Jr. (2012) e Morais e Saad-Filho (2011) afirmam que o modelo 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   99 16/07/2015   17:15:57



100  |  Rovênia Amorim Borges; Renísia Cristina Garcia-Filice

econômico neoliberal, que atingiu o auge no Brasil na década de 1990 durante 
o governo de Fernando Henrique (1995-2002), não foi superado pelo “novo” 
desenvolvimentismo do século XXI. Na visão dos autores, ocorreu uma 
hibridização entre ambos e o “novo” desenvolvimentismo fica melhor conceituado 
como o desenvolvimentismo da época do capitalismo neoliberal. 

Visto dessa forma, entende-se que o aumento da mobilidade acadêmica na 
virada do milênio recompõe o processo contínuo de transformação do capitalismo. 
Conforme Hartmann (2007), esse movimento transnacional de pessoas nada mais 
é do que a configuração de um dos elementos da globalização, ao lado do fluxo 
de bens, capital e serviços com empresas e cadeias de produção global. Assim, na 
nova era da educação transnacional, os estudantes de todo o mundo passam a ser 
vistos como consumidores e clientes em potencial. 

Na seção a seguir, explica-se em que medida o Programa Ciência sem 
Fronteiras molda-se aos interesses capitalistas dos Estados Unidos.

Brasil e EUA: interesses antagônicos na política de intercâmbio

Em 19 de março de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
iniciou pelo Brasil visitas oficiais a países da América do Sul para anunciar o 
programa de mobilidade estudantil 100,000 Strong in the Americas. Financiado 
pelo Estado, em parceria com o setor privado, esse programa prevê o intercâmbio 
anual de 100 mil estudantes entre os Estados Unidos e a América Latina e Caribe, 
em cada direção. 

No pronunciamento na Cúpula Empresarial Brasil-Estados Unidos, 
encontro realizado nesse mesmo dia, em Brasília, Obama destacou a disposição 
em apoiar a internacionalização do setor educacional brasileiro. 

Podemos colaborar na área educacional. [...] concordamos que uma 
economia baseada no conhecimento será fundamental para o crescimento e 
a prosperidade. Isso significa uma força de trabalho capacitada e instruída. 
Quanto mais os nossos jovens, quanto mais os nossos estudantes, quanto 
mais os nossos trabalhadores conhecerem novas culturas e novas ideias, 
mais capazes se sentirão para competir em escala global [...] (OBAMA, 
2011). 
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Na visão da política dos Estados Unidos, os jovens precisam estar mais 
preparados para o mercado global do século XXI e a internacionalização 
configura-se na estratégia para adquirir conhecimento e experiências. Todavia, 
ao focar o intercâmbio nas Américas, o 100,000 Strong in the Americas revela o 
objetivo comercial da mobilidade estudantil, conforme descrição no site oficial 
do Departamento de Estado dos Estados Unidos:

Aproximadamente 40% das exportações dos EUA seguem para a América 
Latina e Caribe e a América Latina exporta ainda mais para os EUA. Em 
2060, a população das Américas deverá ser maior que a da China e mais 
profundamente ligada aos EUA pelo comércio, cultura e laços familiares 
que em qualquer outra região. Diante dessas projeções, o programa 
100.000 Strong aprofundará as relações em todo o hemisfério [...] (U.S. 
DEPARTMENT OF STATE, 2014a).   

Em outras palavras, a mobilidade internacional de estudantes e acadêmicos 
e o objetivo de melhor formação de recursos humanos e qualidade acadêmica 
das instituições vislumbra uma maior geração de renda para o país. Assim, diz 
Hartmann (2007, p. 77), a mobilidade de uma força de trabalho altamente 
qualificada colocou o “reconhecimento do ensino superior no topo da agenda 
política internacional”. 

Para o governo norte-americano, o CsF representa complemento à política 
de intercâmbio de Obama, conforme Roberta S. Jacobson, secretária assistente 
do Escritório de Negócios para o Hemisfério do Ocidente, no discurso em 12 
de março de 2012, para embaixadores e acadêmicos em Washington: “tão logo 
foi anunciado, nós demos as boas-vindas à iniciativa do Ciência sem Fronteiras 
da presidente Dilma Rousseff, um perfeito complemento ao 100,000 Strong in 
Americas” (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014b). 

O CsF foi lançado oficialmente em 13 de dezembro de 2011 (Decreto nº 
7.642), nove meses após a visita do presidente dos EUA. Todavia, o programa já 
havia sido apresentado pela presidente Dilma Rousseff, em 26 de julho de 2011, 
aos empresários do setor industrial brasileiro na 38º Reunião Ordinária do Pleno 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), vinculado à Casa 
Civil da Presidência da República. 

No discurso, a justificativa de formar jovens na área de ciências exatas para 
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suprir carências do País em infraestrutura e pesquisas científicas, integrando as 
agendas da educação e da inovação tecnológica.

Com esse projeto, nós não estamos dizendo que é automático, que nós 
vamos formar 75 mil cientistas individuais ou 75 mil “Einsteins”. Nós 
estamos dizendo o seguinte: nós vamos formar a base do pensamento 
educacional do país, porque a nossa expectativa é que eles voltem e se 
integrem à universidade, se integrem às suas empresas e transformem, com 
a sua capacidade e a sua formação, as condições de produção, de geração de 
conhecimento e de inovação no Brasil (ROUSSEFF, 2011).

Notam-se, a partir dos discursos dos presidentes Dilma e Obama, os 
interesses econômicos embutidos no programa de intercâmbio. Ambos vinculam 
a internacionalização com o setor produtivo. É preciso registrar os perigos das 
expectativas elencadas por Obama de que “quanto mais os nossos trabalhadores 
conhecerem novas culturas e novas ideias, mais capazes se sentirão para competir 
em escala global”. É visível o velho e bom intuito em propagar a cultura norte-
americana para o resto do mundo, inclusive no Brasil. Mas há de se verificar em 
que medida essas parcerias atendem às demandas específicas do Brasil, objeto de 
outras pesquisas. 

Desde a virada do milênio, o Brasil vem constituindo-se numa fatia 
potencialmente lucrativa para a política de intercâmbio educacional dos Estados 
Unidos. Os 819.644 estudantes internacionais, somados aos recursos enviados 
por seus países, foram responsáveis por incrementar a economia dos EUA em 24 
bilhões de dólares durante o ano acadêmico de 2012-2013, além do aporte de 
313 mil empregos (NAFSA, 2013). 

A influência neoliberal verifica-se não somente no envio de bolsistas a 
universidades e colleges dos Estados Unidos, mas também no fato de o Brasil 
abrigar um mercado promissor a diversos serviços educacionais. Exemplo são os 
testes de nivelamento e de proficiência em língua inglesa. A Educational Testing 
Services (ETS), companhia dos EUA que lidera o mercado na realização de 
testes de desempenho e é apoiadora do GATS na demanda por mais serviços de 
educação (SCHERRER, 2007), tem, no Brasil, como representante a Mastertest. 
A subsidiária é a responsável por credenciar a aplicação dos testes TOEFL26, 

26  Sigla em inglês para Test of English as a Foreign Language.
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de nivelamento e proficiência em língua inglesa, nos núcleos de línguas das 
universidades federais. 

A carência crônica da formação em língua estrangeira na educação brasileira, 
da educação básica à graduação, apresenta-se como um nicho de mercado em início 
de exploração pelos EUA por meio de acordos no processo de internacionalização 
com o CsF. Assim, desde 2014, a Capes expande o Programa Professores 
Assistentes de Língua Inglesa (ETA, do inglês English Teaching Assistantships), em 
parceria com a Fulbright Brasil, sob o argumento de “aprimorar as condições das 
instituições públicas para que o ensino do idioma estrangeiro possa ser ofertado 
de forma mais rápida e mais eficaz.”27

Estudantes e profissionais recém-formados dos EUA, em várias áreas de 
conhecimento, recebem bolsa de US$ 1.600 dólares para auxiliar as equipes 
dos módulos presenciais instalados nos 63 núcleos de línguas das universidades 
federais participantes do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), do Ministério 
da Educação. O intercâmbio estudantil materializa-se, portanto, como negócio e 
as universidades públicas tomam parte no processo de globalização neoliberal, a 
partir da graduação. 

Considerações finais

Este capítulo propôs uma reflexão crítica com o propósito de compreender 
as inter-relações políticas e econômicas, internas e externas às fronteiras do 
País, que tornaram possível (e conveniente) a criação do Programa Ciência sem 
Fronteiras (CsF) em 2011, no governo Dilma Rousseff. No contexto nacional, a 
internacionalização da educação superior é alçada à agenda estratégica do Estado 
“novo desenvolvimentista”, que toma forma a partir do governo Lula. A produção 
de conhecimento científico, tecnológico e de inovação é entendida como urgente 
para inserir a indústria nacional no competitivo mercado global. 

27 Notícia publicada em 05/03/2013 no portal de notícias da Capes, sob o título Estudante de universidade 
pública terá programa de aprimoramento de idioma. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/36-noti-
cias/6071-estudante-de-universidade-publica-tera-programa-de-aprimoramento-de-idioma>. Acesso em: 
28/01/2015.
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Todavia, estudos recentes (BOITO-JR, 2013; CASTELO, 2012) 
demonstram que o capitalismo neoliberal mantém-se ativo e voraz, infiltrando-
se na agenda política dos países a fim de manter o seu histórico processo de 
acumulação e domínio sobre outros territórios, incluindo o Brasil. Nessa 
conjuntura de internacionalização e mercantilização da educação superior, o 
intercâmbio de estudantes da graduação para os EUA emerge como nicho de 
mercado para os países melhor posicionados nos rankings educacionais. 

O Brasil integra o grupo dos países compradores de conhecimento nessa 
nova conjuntura da educação superior em duas direções: tanto nos serviços que 
abarcam a qualificação do ensino de graduação no exterior quanto naqueles 
direcionados à aquisição de proficiência em língua estrangeira pelos universitários.

Em suma, o caminho percorrido na construção do capítulo acabou por revelar 
as relações conflituosas que viabilizam o CsF como programa de intercâmbio a 
frente do processo de internacionalização educacional no Brasil. Um caminho 
que se tornou possível, e potencialmente lucrativo no mercado global, a partir das 
crônicas mazelas da educação pública nacional, e, de outra parte, pelo interesse 
norte-americano em manter a sua política econômica e cultural expansionista. 
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Capítulo VI

Estudantes oriundas de escolas públicas na 
Universidade de Brasília: transições entre o meio 

social de origem e o milieu acadêmico28

Wivian Weller29

Nicolle Pfaff30

Notas introdutórias sobre o conceito de milieu e sua acepção 
no Método Documentário 

No contexto das ciências sociais, o conceito de milieu ou meio social trouxe, 
ao longo do século XX, importantes contribuições para o debate sociológico, 

28 Versão anterior deste artigo foi publicada em formato html na revista Estudos de Sociologia - Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Recife, v. 2, n. 18, 2012.

29 Doutora em Sociologia pela Freie Universität Berlin (Alemanha). Professora Associada do Departamento 
de Teoria e Fundamentos e do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de 
Brasília, atuando na Linha de Pesquisa: Estudos Comparados em Educação - ECOE. Bolsista de produ-
tividade em pesquisa do CNPq, coordenadora do Grupo de Pesquisa Gerações e Juventude - GERAJU e 
vice-coordenadora do Grupo Regional e Internacional de Estudos Comparados em Educação - GRIECE.

30 Doutora em Educação pela Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Alemanha). Professora no 
Instituto de Estudos de Pedagogia, Migração e Desigualdades da Universität Duisburg-Essen (Alemanha). 
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ganhando destaque como uma perspectiva atualizada sobre as condições 
socioestruturais da sociedade contemporânea e se mantendo como um conceito 
sólido em vários campos de investigação e tradições de pesquisa social (cf. entre 
outros: LEPSIUS, 1973; MATTHIESEN, 1998). Apesar das diferenças entre 
o conceito de milieu socioespacial e milieu educacional, a descrição de grupos 
sociais a partir de características relacionadas à condição social ou a visões de 
mundo, constitui uma base comum das distintas concepções de milieu. 

A primeira referência ao conceito de milieu data de meados do século XIX, 
quando o filósofo francês Hippolyte Taine definiu o modo de vida cotidiano 
das pessoas como sendo resultado de condições materiais, naturais e sociais 
(cf. HITZLER; HONER, 1984; HRADIL, 2006). Taine e outros teóricos do 
conceito foram tomados como referência para uma vasta produção de trabalhos 
no campo da Filosofia Social e da Sociologia do Conhecimento, sobretudo na 
França e na Alemanha, desenvolvida entre o final do século XIX e início do século 
XX. A concepção de milieu como espaço social de experiências conjuntivas, 
conforme adotado atualmente pelo Método Documentário31 (cf. entre outros: 
BOHNSACK, 1998a, 1998b, 2003a, 2003b), foi desenvolvida principalmente 
por Karl Mannheim no contexto da Sociologia do Conhecimento, especialmente 
nos seus trabalhos sobre Sociologia da Juventude e Sociologia Econômica 
(Wirtschaftssoziologie). Para Mannheim, “as relações sociais que governam a vida 
quotidiana são um objeto importante para a investigação [quando] se deseja retirar 
do reino do «acidental» cada vez mais fatores para a educação social dos homens 
[sic32]” (MANNHEIM, s/d, p. 61). Segundo esse autor, o estudo dos milieux 
permite conhecer a relação de interdependência existente entre a dimensão social 
e espiritual da vida: 

A investigação do milieu numa análise próxima prova ser somente a 
guarda avançada de um plano de estudo cada vez mais lato, cujo objeto 
é compreender a vida na sua dimensão social e também na sua dimensão 
espiritual em termos dos princípios de desenvolvimento das diferentes 
estruturas que nele se desenvolvem. Os princípios subjacentes ao 
desenvolvimento das várias formas possíveis de experiência e pensamento 

31  Para maiores informações sobre o método documentário cf. Weller e Pfaff, 2013; Weller, 2005 e 2006.
32  A tradução correta seria indivíduo ou ser humano, já que o autor utiliza no original o termo Mensch.
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e das suas conexões com aquela realidade social governadora, têm de ser 
investigados, assim como todas as questões decisivas que se relacionam 
com este tema central (MANNHEIM, s/d, p. 61).

A relação existente entre as estruturas sociais e o conhecimento dos atores 
representa para Mannheim o foco central da análise sociológica sobre milieux. 
De acordo com o autor, é necessário reconhecer que “a transformação dos fatores 
sociais dinâmicos está na origem dos vários milieux” e que o mundo social não 
pode ser visto como uma “justaposição de mosaicos de diferentes meios” (idem, 
p. 60). Em seus escritos sobre o conceito de geração, também são encontradas 
referências sobre a importância social dos milieux como uma constelação única 
de fatores que exercerão impacto na constituição de conexões geracionais (cf. 
MANNHEIM, 1993; WELLER, 2013). Ainda para Mannheim, “os fundamentos 
que simplesmente são absorvidos por «influência do milieu» durante o primeiro 
tempo da juventude”, constituem muitas vezes “o estrato histórico mais antigo 
da consciência, que, enquanto tal, tende a estabelecer-se e a estabilizar-se como 
imagem natural do mundo” (MANNHEIM, 1964b, p. 538, tradução nossa).

Neste aspecto, é possível perceber que a Sociologia do Conhecimento, em 
contraste com conceitos atuais de milieu utilizados na Alemanha em pesquisas 
sociológicas sobre desigualdade, desenvolveu uma concepção de milieu que não 
leva em conta apenas o contexto socioestrutural, mas, sobretudo, os contextos 
sociais concebidos para além das condições estruturais, capazes de conectar 
atores sociais com experiências semelhantes, transformando-os em um coletivo 
que partilha destinos comuns. Na concepção de Mannheim sobre a «unidade 
geracional», existe um vínculo espiritual (cf. 1964b; 1993) que em outros textos, 
ele descreveu como “espaço social de experiências conjuntivas” (cf. MANNHEIM, 
1982; WELLER, 2005). Esses espaços de experiências conjuntivas estabelecem 
relações entre indivíduos que partilham de experiências idênticas em sua 
estrutura e possuem um histórico de socialização semelhante. O sociólogo 
Ralf Bohnsack, responsável pelo desenvolvimento do Método Documentário 
no contexto da pesquisa qualitativa reconstrutiva, destaca ainda que “aqueles 
que estão ligados por vivências comuns na constituição da realidade, por as 
experimentarem conjuntamente, pertencem ao mesmo espaço de experiências 
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conjuntivas, ao mesmo milieu” (BOHNSACK, 2003, p. 562, tradução nossa). 
Nesta compreensão, milieux representam formas de interpretação coletiva e de 
processamento da realidade social no contexto de experiências e de condições 
estruturais de vida homólogas. 

Com base nessa concepção fundamentada em uma perspectiva de análise 
científica que busca decodificar o estoque de conhecimento conjuntivo em 
experiências comuns de socialização, os pesquisadores na área da Sociologia do 
Conhecimento lançaram as bases para a pesquisa sobre milieux, enfatizando as 
orientações e ações práticas dos atores em sua gênese e constituição coletiva. No 
contexto da pesquisa qualitativa reconstrutiva que utiliza o Método Documentário, 
os milieux são analisados por meio de dados oriundos de grupos de discussão, 
de entrevistas narrativas, imagens, vídeos e documentos. Existe atualmente um 
vasto leque de pesquisas realizadas nos campos da infância e da juventude, de 
instituições de ensino e contextos de educação não-formal, migração, gênero, 
organizações, processos de formação e aquisição de competências, meios de 
comunicação, saúde e religião33. 

Transições entre o meio social de origem e o milieu acadêmico

Com base em dados oriundos de pesquisas realizadas com jovens negras 
que ingressaram pelo sistema de cotas na Universidade de Brasília (cf. entre 
outros: WELLER, 2007; WELLER; SILVEIRA, 2008; FERREIRA, 2009), são 
analisadas nesta seção, a transição que essas jovens realizaram do ensino médio 
para a educação superior e as experiências de estranhamento que vivenciaram na 
universidade. Os dados foram coletados em dois momentos distintos, ou seja, 
as estudantes foram entrevistadas na fase inicial/intermediária e na fase final dos 
respectivos cursos. Por ocasião da primeira entrevista, realizada entre os anos 2006 
a 2008, o objetivo foi compreender a trajetória escolar, o contexto biográfico-
familiar das estudantes e a influência da família na escolha do curso acadêmico. 
Na segunda fase de entrevistas, realizadas nos anos 2009 e 2010, o escopo foram 

33  Para maiores informações sobre essas pesquisas cf. Weller e Pfaff, 2013.
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as experiências que elas tiveram como estudantes universitárias e seus projetos de 
futuro34. Os casos apresentados a seguir foram extraídos de entrevistas narrativas 
biográficas com jovens mulheres de milieux desfavorecidos, isto é, estudantes 
negras que cursaram escolas públicas, que cresceram em bairros distantes do 
Plano Piloto (região central de Brasília) ou em regiões definidas como o entorno 
do Distrito Federal, cujos pais possuem baixa escolaridade.

Tensões e conflitos em função de aspirações educacionais 
discrepantes do meio familiar

O caminho para uma universidade pública nem sempre apresenta um 
percurso linear para alunos e alunas de famílias de baixa renda que estudaram 
em escolas públicas. Ou seja, após a conclusão do ensino médio, muitos 
estudantes só conseguem ingressar na universidade depois de alguns semestres de 
preparação em cursinhos pré-vestibulares. Na entrevista narrativa realizada com 
Diana, estudante do quinto semestre do curso de Ciências Políticas, em outubro 
de 200735, é possível observar que a responsabilidade individual pela carreira 
educacional começou na infância36: 

Y: [...] então Diana queria que você contasse da maneira que você achar 
melhor a sua trajetória de vida, a sua história da sua vida desde o (começo).
Df: Bom, assim, eu nunca tive muito:: assim, as primeiras séries né, tipo 
pai e mãe levava na escola e tudo, mas assim depois para continuar eles até 

34 Os grupos de discussão (GD) e entrevistas narrativas (EN) foram realizadas no contexto dos seguintes 
projetos para os quais se contou com recursos do CNPq e do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UnB: Trajetória escolar e familiar de jovens-mulheres cotistas da Universidade de Brasília (Edital CNPq 
45/2005); A influência da família e da escola no ingresso de jovens negras na Universidade de Brasília 
(Edital CNPq 61/2005); Vivências acadêmicas e projetos de futuro de jovens-mulheres que ingressaram 
pelo sistema de cotas na Universidade de Brasília (Edital CNPq 57/2008). Integrantes da pesquisa no perí-
odo: Wivian Weller (coordenadora), Erika do Carmo Lima Ferreira, Maria Auxiliadora Gonçalves de Paula 
Holanda, Danielle Oliveira Valverde, Ana Paula Barbosa Meira, Priscila Costa Santos de Souza, Raquel 
Maria Vieira do Rosário, Aline Pereira da Costa, Nicolle Pfaff, Nora Hoffmann. Os nomes das entrevistadas 
citadas no artigo são fictícios.

35 A mãe de Diana é analfabeta e atualmente está aposentada. Trabalhou boa parte de sua vida como empre-
gada doméstica. O pai possui educação primária e trabalha como porteiro.

36 Os códigos de transcrição adotados a seguir não seguem o acordo ortográfico. As pontuações estão rela-
cionadas à entonação da voz, pausas e outros destaques da expressão oral. Para maiores informações cf. 
WELLER(2006), disponível para download em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1517-97022006000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 31 ago. 2012.
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assim, até a sexta série eu tive um acompanhamento, aí depois eu mesmo 
ia a pé, fazia até matricula e tudo. Tinha mãe de amigo meu lá na sala, eu 
pedia pra assinar o boletim para mim essas coisa assim. Aí a minha mãe 
mesmo nunca precisou ir na escola para fazer essas coisas depois da sexta 
série para mim ... (Diana, 24 anos, ciências políticas, 5o semestre, outubro de 
2007 – linhas 2-11). 

Um dos prováveis motivos da autonomia no processo de condução da 
trajetória escolar está possivelmente relacionado ao fato de a mãe de Diana 
ser analfabeta e haver trabalhado grande parte de sua vida como empregada 
doméstica. O pai separou-se da esposa para constituir outra família deixando 
de participar financeiramente nas despesas e de acompanhar o desenvolvimento 
educacional dos filhos37. Diana relata vários problemas vividos pela família, mas 
o faz de forma distanciada e situando-os, por vezes, como «destinos comuns» de 
famílias como a sua. Após concluir o ensino médio Diana assume um trabalho 
e inicia simultaneamente um curso preparatório para o exame de admissão à 
universidade. Permanece por quatro anos no curso pré-vestibular, realizando um 
total de oito vestibulares até conseguir ingressar no curso de Ciências Políticas: 

Df: E aí assim nos primeiros semestres que eu quase não estudava que 
eu via que realmente não estudava porque eu não tinha tempo né, eu 
trabalhava de oito da manhã até as seis da tarde, então eu não tinha tempo 
pra estudar. Aí assim eu queria, eu fiz os dois primeiros vestibulares pra 
Direito e o segundo pra Letras espanhol, eu nunca quis, mais me disseram 
assim, “Não, Diana, tenta um mais fácil, que aí você vai conseguir” aí eu 
fui dei essa viajada e fiz. Depois no quarto semestre, aí eu quis ciência 
política depois aí eu não mudei mais [...] aí eu peguei marquei ciência 
política, passei pra ciência política (Diana, idem – linhas 47-55; 79-80).

O longo período em que Diana permaneceu no cursinho pré-vestibular, 
durante o qual contou com uma bolsa integral a partir do seu quinto semestre 
na instituição, foi permeado por conflitos dentro da família, que não a apoiava 
e tampouco demonstrava compreensão pela orientação educacional voltada 
para o ingresso em uma universidade pública. Também criticavam a sua baixa 
participação no orçamento familiar e o seu comportamento foi definido como 
“filha de rico”: 

37 Para maiores informações sobre esta entrevista ver também Ferreira, (2009).
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Df: [...] Por que assim na época que a gente estava assim meio conturbada 
na minha casa, assim tinha briga entre mãe, irmã e tudo sabe, porque era 
assim, uma família pobre, por que eu não trabalhava, de vez em quando 
eu tinha um trabalho ou outro mais era extra, de seis horas e tudo. Então:: 
eu quase não ajudava em casa, e elas assim, pensam só na sobrevivência, na 
sobrevivência do agora, elas não pensam futuro sabe,  então o que a minha 
mãe quer? Ela quer dinheiro em casa para comer sabe e ela sofre muito por 
que ela teve uma casa no Piauí aí meu pai vendeu e não deu o dinheiro 
pra ela @(1)@. Então ela sofre muito eh:: por causa de aluguel, é esse o 
sofrimento dela sabe. Então assim passamos por toda essa dificuldade e 
eu não trabalhava, não ajudava em casa, então assim elas me criticavam 
muito, dizendo assim que eu estava fazendo como se eu fosse filha de rico, 
que eu só queria estudar e tudo mais... (Diana, idem – linhas 195-207)

Na entrevista narrativa realizada com Amanda, estudante do quinto 
semestre do curso de Engenharia de Redes, em setembro de 200738, foi observada 
uma situação distinta à de Diana, uma vez que a jovem recebeu forte apoio da 
família no desenvolvimento de sua orientação voltada para a busca de formação 
profissional em nível superior: 

Af: [...] eu estudei na escola pública e aí quando eu saí da escola, da escola 
pública eu terminei o terceiro ano aí a minha mãe trabalhava numa casa de 
uma mulher e a minha mãe conversou com ela né que eu tava terminando 
o segundo grau e que ela não queria que eu parasse de estudar né que ela 
queria que eu tivesse um curso superior. Aí ela falou pra minha mãe que 
ela poderia- tinha o ZY, né, um cursinho e tal, e eu poderia ir lá estudá 
pra fazer um vestibular né [...] aí eu fiquei fazendo o cursinho no ZY, aí o 
primeiro semestre né a patroa da minha mãe pagou e ela ia pagando por 
mês descontando do salário dela aí depois eu consegui uma bolsa lá no 
cursinho ZY (Amanda, 21 anos, engenharia de redes, 5o semestre, setembro de 
2007 – linhas 13-19; 21-24).  

Amanda sempre estudou em escolas públicas e ao concluir o ensino médio 
foi auxiliada pela mãe que “não queria que [a filha] parasse de estudar”, assim 
como pela antiga “patroa da mãe” que se dispôs a pagar o cursinho pré-vestibular, 
descontando os custos do salário da empregada. Contudo, o esforço de Amanda 
fez com que ela obtivesse um desconto de 80% do valor da mensalidade a partir 

38 A mãe de Amanda possui o ensino fundamental e trabalhou muitos anos como empregada doméstica. O 
pai concluiu os anos iniciais do ensino fundamental e trabalha como cozinheiro em um restaurante.
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do segundo semestre, o que lhe permitiu concretizar sua orientação profissional: 

Af: [...] aí eu continuei estudando aí eu fiquei lá dois anos e meio estudando 
lá e assim aí eu queria muito entrar na engenharia né porque eu já tinha 
entrado em contato com o pessoal da informática e eu já conhecia umas 
pessoas também lá e tinha- e conversava com um cara que fazia ciência da 
computação e eu queria porque queria fazer engenharia aí toda vez que eu 
ia fazer inscrição pro vestibular eu falava eu vou mudar porque tenho que 
entrar @ não posso ficar a vida inteira no cursinho@ aí eu nunca mudava 
assim né aí foi que eu passei até que enfim né @ um dia @ ... (Amanda, 
idem – linhas 26-34).

Após cinco semestres de cursinho e cinco vestibulares, Amanda ingressou 
no curso de Engenharia de Redes da Universidade de Brasília. A opção pelo 
curso se deu em função do contato com colegas que passaram informações sobre 
características do curso. Entre Diana e Amanda observa-se uma forte determinação 
não só em relação ao ingresso em uma universidade pública, mas também na 
escolha do curso superior. Ambas passaram por um longo período de preparação 
em cursinhos pré-vestibulares, o que representou um período equivalente e até 
mesmo superior aos três anos de estudo previstos para a etapa final da educação 
básica. Em outras palavras, o tempo transcorrido entre o ensino fundamental e 
o ingresso na educação superior foi de 5,5 anos para Amanda e de 7 anos para 
Diana.

No caso de Mariana, estudante do 1º semestre do curso de Psicologia por 
ocasião da primeira entrevista, em novembro de 200639, uma situação semelhante 
à de Amanda foi observada, ou seja, um amplo incentivo dos pais na orientação 
voltada para a busca de formação profissional em nível superior. No entanto, 
enquanto o apoio dos pais de Amanda se configurou basicamente como ajuda 
financeira, deixando a escolha do curso a critério da filha, Mariana relata 
momentos de tensão e conflito em função de sua vocação pelo curso de História 
e a vontade da mãe de ver a filha atuando futuramente como dentista. Depois 
de um primeiro vestibular sem sucesso para o curso de Odontologia, houve um 

39 A mãe de Mariana possui o ensino médio, tendo cursado a escola normal e trabalhado como professora 
no interior da Bahia. Atualmente é funcionária pública. O pai possui curso primário e trabalha em uma 
companhia de limpeza.
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processo de negociação entre mãe e filha, que terminou em um compromisso 
favorável parcialmente a ambas, levando Mariana a optar pelo curso de Psicologia: 

Mf: [...] aí eu disse, mãe eu não vou mais fazer odonto só porque a senhora 
quer; aí ela virou, ah minha filha que curso você quer fazer? Mãe eu quero 
fazer história, eu sou amarrada em história, eu amo história e eu acho que é 
um bom curso. Aí ela olhou assim pra mim e disse, eu não quero que você 
seja professora. Porque ela já foi né, eu não quero que você seja professora. 
Por que não mãe? Ah professor não é valorizado minha filha, professor 
aqui no Brasil é mesma coisa que nada, eu não quero que você- eu quero 
que você faça uma coisa que, uma coisa de status. Aí eu já fiquei assim, 
poxa eu ainda pretendo fazer história, mas aquele era o curso, eu ainda tava 
pensando em fazer história né.  Eu poxa mãe eu- a senhora quer um curso 
de status, então tá, psicologia tem; sempre gostei de literatura, gostei de 
história relatadas com a sociedade, coisas assim. Eu sempre batalhei sabe e 
aí eu li algumas coisas sobre psicologia e fiquei, poxa psicologia (4) é um 
bom começo, mãe psicologia, vou fazer psicologia. E ela tipo ah psicologia, 
psicologia é bom ... (Mariana, 18 anos, Psicologia, 1º semestre, novembro de 
2006 – linhas 292-307). 

Como consequência da negociação relatada acima, Mariana é aprovada no 
vestibular para o curso de Psicologia aos 18 anos de idade. Sua orientação voltada 
para a formação acadêmica é uma espécie de projeto familiar, no qual a valoração 
atribuída ao curso e o orgulho pela conquista desta distinção em relação aos 
outros cursos acadêmicos vistos como de menor prestígio social, são colocados 
em primeiro plano.

As biografias analisadas apresentam características de famílias oriundas de 
meios sociais desfavorecidos, as quais buscam tanto o reconhecimento social por 
meio da formação profissional em uma universidade e em um curso de elevado 
prestígio social, como a mobilidade econômica capaz de romper com o ciclo 
da pobreza e da baixa escolaridade que marcou a trajetória da maioria de seus 
familiares. Elas apresentam ainda orientações coletivas desenvolvidas no meio 
social de origem que, como será mostrado a seguir, não encontram equivalência 
no milieu acadêmico, levando as jovens a adotar estratégias de distanciamento de 
seus pares e dificultando a sua interação nos espaços universitários para além da 
sala de aula.
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Experiências de estranhamento no milieu acadêmico

Diana, Amanda e Mariana cresceram em regiões periféricas da capital 
brasileira ou em cidades do estado de Goiás próximas ao Distrito Federal. 
Neste sentido, a transição da escola para a universidade representou para as 
três estudantes uma dificuldade adicional, dado que passaram a constituir uma 
minoria na universidade, em duplo sentido: como negras e como estudantes 
oriundas de escolas públicas e de famílias de baixa renda. No caso de Amanda, 
acrescenta-se o fato de ela haver ingressado em um curso de Engenharia, cuja 
proporção de mulheres representa apenas cerca de 5%. 

Na segunda fase de entrevistas realizadas nos anos 2009 e 2010, no contexto 
da pesquisa “Vivências acadêmicas e projetos de futuro de jovens-mulheres que 
ingressaram pelo sistema de cotas na Universidade de Brasília”, foi constatado 
que o estranhamento no milieu acadêmico foi vivido de forma distinta pelas 
jovens, fato que está relacionado mais ao curso superior selecionado e ao nível 
socioeconômico da maioria dos estudantes desses cursos do que propriamente à 
cor da pele. A ausência de um sistema de referência para lidar com os diferentes 
milieux e habitus de grupos no espaço acadêmico, e as dificuldades de ordem 
financeira, constituem o problema central vivido pelas entrevistadas, que se 
deparam com a impossibilidade de interagir com seus pares (com seus colegas) 
nos espaços exteriores à sala de aula e nos horários livres.

No intuito de adquirir maior autonomia e em função da distância entre 
a universidade e o local de residência de sua família, Diana decidiu morar na 
Casa do Estudante. Na segunda entrevista, a jovem relata sua tentativa inicial de 
conciliar estudos e trabalho remunerado e de como isso dificultou seu rendimento 
acadêmico: 

Df: [...] mas, eh sobre o estudo mesmo dentro da universidade é aquele 
negócio né pra mim, eu me conheço, então assim, eu preciso sentar 
muito tempo antes de uma prova e tudo sentar e estudar, estudar mesmo, 
bastante pra chegar na hora da prova, mesmo assim eu não consigo ser 
assim aquela, tirar aquela nota assim sabe, tenho que estudar bastante pra 
tentar ser razoável no final pra conseguir passar assim ou então sei lá tirar 
um MS talvez né, sei lá. Então assim, sempre foi muito difícil pra mim esse 
negócio do estudo em si, eu tenho que estudar bastante, tentar bastante, 
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isso mostra no vestibular né, foram oito semestres e tudo, então eu tenho 
que estudar eh::: durante uns- eu tenho que sentar mesmo durante muito 
tempo pra conseguir ter um efeito mais lá na frente assim e é demorado... 
(Diana, 26 anos, Ciências Políticas, 8º semestre, junho de 2009 - linhas 566-
577). 

Para poder dedicar-se mais à sua futura carreira e aprender línguas estrangeiras, 
necessárias tanto para as disciplinas cursadas como para seus objetivos profissionais 
futuros, Diana renuncia a um emprego na área de telemarketing, vivendo a partir 
do segundo semestre, de uma bolsa de estudos para alunos de baixa renda. Mas 
as dificuldades enfrentadas e relacionadas a esta decisão que limitou seus recursos 
financeiros, provocou sentimentos de exclusão e de inferioridade: 

Df: [...] eu me sinto cidadã assim, me sinto, assim, eh::: sem cidadania 
né, em algumas partes, porque tipo ir ao teatro é difícil né, é caro, eh::: sei 
lá, é sair pra- fazer um lazer assim é caro e eu tipo agora, só estudo ganho 
minha bolsa pra::: me sustentar, então é tudo muito difícil... (Diana, idem 
- linhas 154-157).

Com a inserção no milieu acadêmico, as diferenças entre o meio social 
de origem e o meio social das classes privilegiadas economicamente tornam-se 
visíveis, apontando as adversidades presentes entre aqueles que não cresceram com 
as mesmas oportunidades. No momento em que o fim da moratória educacional, 
ou seja, a conclusão do curso superior começa a se aproximar, novas incertezas 
e novos elementos apontam as diferenças existentes entre estudantes das classes 
de maior poder aquisitivo e os que são oriundos de famílias com poucos recursos 
econômicos: 

Df: [...] então assim eu, por exemplo, hoje eu não sei, não sei se eu vou ter 
um teto ano que vem e eles, eles não, tipo tem pai e mãe pra ajudar todos, 
todos, todos, todos tem um carro, mesmo que more, sei lá, duas quadras 
daqui da universidade vão e voltam de carro [...] eu não tô nessa realidade, 
acho que eles estão numa realidade totalmente diferente da minha. Porque 
assim se eu tivesse pelo menos a segurança né de que meu pai e minha 
mãe, ah não se eu, se, por exemplo, ah se minha bolsa não viesse esse mês, 
ah não, pelo menos meu pai e minha mãe vai me ajudar, se eu tivesse essa 
segurança... (Diana, idem – linhas 796-799; 803-807).

Uma experiência similar é vivida por Amanda, que também reside na Casa 
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do Estudante e sobrevive com uma bolsa de estudos. A jovem destaca a dificuldade 
de comunicação com os colegas que se queixam de sua ausência nas atividades 
estudantis de tempo livre:

Af: [...] eu acho que o que me fez distanciar dos meninos é porque tipo 
assim os meninos- dos meninos que eu falo todo mundo lá né, eh tipo 
assim, todo mundo tem carro, todo mundo tem isso, todo mundo tem 
aquilo então assim tipo, por exemplo, não tem aula os meninos falam assim 
ah vamos pra tal lugar e todo mundo vai entendeu; e assim você fica meio 
que tipo assim os meninos falam, não Amanda a gente te leva e depois a 
gente te traz. Pô mó sem graça né e todo mundo vai e aí às vezes tem a Preta 
e fala, não Amanda vai com a Preta e tal ela te leva em casa e não sei o que e 
tal. Aí tanto a gente- é outra realidade, os que os meninos tem e eles podem 
conseguir tipo juntar, eles podem ah hoje eu não quero comer no RU eu 
quero comer lá no:: Mc’Donalds. Eu não tenho esse privilégio de falar hoje 
eu não quero comer no RU eu não vou comer no RU. Porque lá no RU 
eu pago cinquenta centavos e se eu for comer no Mc’Donalds eu pago dez 
reais por um big mac, doze, quinze, não sei quanto que é. Então assim tipo 
então tipo assim, pra não ter que tá sempre falando não ah gente não vou 
e=num=sei=o=que=num=sei=o=que sabe aí tipo aí tipo eu falo, ah não eu 
vou estudar e num sei o que e tal. Aí evitando de andar com eles você evita 
assim e tal de ficar ah não vou gente por causa disso ah não vou por causa 
daquilo. Tanto é que muitas vezes não Amanda, vamo, a gente=a gente 
te empresta dinheiro ((trecho inaudível)) aí eu pego dinheiro emprestado 
pra depois pagar? Aí vai dar na mesma ((trecho inaudível)) eu vou ter que 
pagar, eu vou ter que gastar dinheiro do mesmo jeito. Aí aí- tanto é que 
das vezes que das vezes que eu saí com eles assim uma ou duas vezes tipo 
teve uma vez que a gente saiu (1) aí eu até falei assim não não vou ficar 
mais saindo com esses meninos não. Porque assim eles tão acostumados 
com outro tipo de vida né que é diferente da minha... (Amanda, 23 anos, 
Engenharia de Redes, 8º semestre, julho de 2009 – linhas 876-901).

Ao contrário de Diana, que apesar das dificuldades financeiras optou por não 
procurar emprego a fim de poder dedicar-se integralmente aos estudos, Amanda 
relatou na segunda entrevista que estava estudando para concursos públicos com 
o objetivo de resolver seus problemas financeiros e sair da Casa do Estudante. 
No ano de 2009, ela havia reduzido o número de disciplinas e se inscrito em 
diversas seleções, independentemente dos cargos possuírem ou não relação com 
a sua área, ou seja, com o curso Engenharia de Redes. A forte determinação pela 
carreira profissional como engenheira, que tomou quase três anos de sua vida, 
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nos quais permaneceu estudando em cursinhos pré-vestibulares para que pudesse 
ingressar na universidade, perdeu relevância, ou seja, deixou de ser uma orientação 
central em sua trajetória biográfica. E a estabilidade financeira por meio de um 
cargo público passou a ser vista por Amanda como um requisito necessário para 
continuar na universidade pública, mesmo que isso possa impedi-la futuramente 
de trabalhar em sua área de formação e de exercer a profissão desejada: 

Af: [...] agora eu botei na minha cabeça que eu vou estudar pra concurso, 
ganhar um dinheirinho, porque assim aqui em Brasília todo mundo quer 
fazer concurso né, eu também não vou ficar pra trás, eu já tô já tô assim 
meio que estressada com umas coisas que acontecem lá na casa do estudante 
sabe, morar com os outros é terrível. (2) depois que eu sofri uns problemas 
terríveis na casa do estudante aí aí que eu ((trecho inaudível)) não, vou 
passar num concurso. Tanto é que eu comecei no final do ano passado 
a estudar pra concurso nas minhas férias, (1) já tem até um tempo que 
eu não vou nem na minha casa só de estudar pra concurso, comecei em 
dezembro do ano passado. Então assim, porque:: eh::, é muito melhor, sem 
ser, você pode sair, apesar de que tem pessoas que lá na casa do estudante 
porque assim eh o José Eduardo que mora lá fala que o pessoal da casa 
do estudante é muito esforçado né, o povo assim e tal. Então assim, o 
povo que passa no concurso e que tem, pode ter oportunidades, tem várias 
coisas que tão aí na casa, eu vou ter que passar num concurso também 
porque ficar nessa vida de bolsista do DDS40 não dá... (Amanda, idem - 
linhas 876-901).

Mariana foi a única que não se queixou de problemas financeiros na 
ocasião da segunda entrevista, realizada em dezembro de 2010. Contudo, muito 
antes de Amanda, a jovem decidiu ingressar no serviço público e desde seus 20 
anos está trabalhando em um dos ministérios do governo federal. O curso de 
Psicologia representa uma atividade que ela exerce praticamente em paralelo, e 
parte das disciplinas optativas cursadas pela jovem não são eleitas pelo interesse 
temático, mas em função do horário de trabalho. No entanto, como o curso de 
Psicologia representou, desde o início, o resultado de um acordo estabelecido 
entre a estudante e sua mãe, a decisão de não se dedicar integralmente aos estudos 
foi tomada pela própria jovem, representando sua primeira conquista por maior 
autonomia diante dos pais:

40  Diretoria de Desenvolvimento Social da Universidade de Brasília.
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Mf: [...] só que chega um momento em que a gente quer ter mais autonomia, 
quer ter, quer poder, sei lá, comprar coisas e consumir, e deseja várias outras 
coisas que fica meio chato ficar pedindo trocado pra mamãe e pro papai, 
tipo já com=com vinte anos de idade, eu não sei, é um valor assim que eu 
sempre procurei a questão da autonomia, a autonomia financeira e tal, e::: 
aí eu comecei a pensar em concurso, pensar em trabalhar e tal, só que aqui 
em Brasília é uma coisa muito louca esse lance de concurso porque a gente, 
chega um momento que a gente começa a pensar que a única forma de 
você ter sucesso e passando num concurso desses aí da vida, e você acaba 
fazendo pra qualquer cargo, pra qualquer, sem necessariamente, como eu 
poderia dizer? Sem se ater a aspectos assim, a gente só pensa depois que 
está lá trabalhando... (Mariana, 22 anos, Psicologia, 9º semestre, novembro 
de 2010 - linhas 92-103). 

A independência financeira apesar de possibilitar maior autonomia no que 
diz respeito a tomada de decisões a partir deste momento de sua vida, conduz, 
ao mesmo tempo, a um processo de dupla decepção, uma vez que Mariana não 
se encontra no curso superior pretendido e tampouco exercendo uma atividade 
remunerada com perspectiva de crescimento profissional e para a qual se sente 
vocacionada. No que diz respeito à vida profissional e seus projetos de futuro, a 
jovem, por mais angustiante que possa ser, não vê possibilidades de rompimento 
com as expectativas geradas em seu meio familiar:

Mf: [...] tive vontade de fazer história, quando eu entrei eu continuei com 
vontade, mas não tinha coragem de desistir porque eu fiquei pensando 
no esforço que eu tive pra entrar pra psicologia, todo o dinheiro que a 
minha mãe gastou, toda as angústias que eu passei sabe, achando que eu 
era eu incompetente [...] eu tenho certeza que a minha mãe ficaria muito 
chateada, decepcionada, porque eu não sei, eu acho que a gente tem disso 
né, essa coisa de=de=de, eu não diria, hierarquia dos cursos, mas há cursos 
que têm essa, tem mais prestigio social. Então eu acho que minha mãe, 
por exemplo, ficaria decepcionada se eu resolvesse trocar, por exemplo, 
por um curso de história, um curso pra formar pra ser professor, apesar 
de assim, eu conversar com colegas e tal e todo mundo diz, você tem um 
jeito de professora e tal, sabe aquela coisa assim de ah, você tem cara de 
professora. E aí você acaba, sei lá, (3) imerso nesse mundo de significados e 
acaba optando por ficar num curso simplesmente porque ele tem prestígio 
social, porque ele tem status... (Mariana, idem - linhas 239-243; 245-255).
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Considerações finais

Resumindo brevemente as vivências acadêmicas das três estudantes, 
é possível afirmar que as mesmas tiveram pouco contato com o milieu dos 
estudantes oriundos das classes sociais privilegiadas, fato que se sobrepõe 
como modelo dominante sobre o milieu acadêmico. As diferenças existenciais 
resultantes das diferenças sociais e da falta de um sistema de relevância comum 
entre os estudantes universitários de estratos sociais distintos geram obstáculos 
e dificuldades de compreensão comunicativa entre os grupos estudantis, 
dificultando a formação de novas coletividades e novos milieux. É justamente 
essa integração no ambiente universitário, no sentido de participação em espaços 
de experiências conjuntivas que possibilita a acumulação de capital social como 
definido por Bourdieu, representa uma condição necessária para a ascensão 
profissional e ingresso na carreira pretendida após a conclusão do curso superior. 
As universidades encontram-se, de uma forma geral, despreparadas para receber 
estudantes negros/as e jovens de famílias de baixa renda. Essa é uma nova condição 
juvenil/estudantil que precisa ser conhecida em suas características particulares 
caso haja pretensão das políticas públicas de ampliar o acesso e as possibilidades 
de permanência de jovens egressos das escolas públicas na educação superior.
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Capítulo VII

A educação superior e as políticas 
de formação para professores da 

educação básica 

Juliana Lacerda Machado41

Divaneide Lira Lima Paixão42

Introdução

Os anos de 1990 marcaram a implantação de diversas reformas educativas, 
que transformaram profundamente a relação entre Estado e educação, atingindo 
significativamente a formação e a atuação dos profissionais da educação. O presente 
capítulo43 discute as mudanças suscitadas em decorrência da reestruturação 

41 Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Professora da Faculdade de Ciência e 
Tecnologia de Unaí/MG. 

42 Pedagoga e Doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília. Assessora Plena da Área de Missão da 
União Marista do Brasil. 

43 Este capítulo apresenta o recorte de um estudo qualitativo que buscou apreender as representações sociais 
de estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Letras, de uma universidade pública situada em um 
município do estado de Minas Gerais. A pesquisa foi realizada junto à linha de pesquisa “Política, Gestão 
e Economia da Educação”, do programa de pós-graduação stricto sensu em educação da Universidade 
Católica de Brasília, sob orientação da Profa. Dra. Ranilce Guimarães-Iosif.
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econômica e da globalização capitalista que trouxeram consequências no campo 
educacional, mais especificamente na educação superior, no que pese as políticas 
de formação nos cursos de licenciaturas.

A escolha pelos cursos de licenciatura se justificou devido à importância 
que lhes são atribuídas ao formar profissionais cuja missão é colaborar com a 
aprendizagem e construção da cidadania dos estudantes e também com o 
desenvolvimento humano, social e econômico do País. E é isso que as políticas de 
formação docente esperam dos docentes da educação básica. Mas como alcançar 
esse objetivo, de uma formação cidadã e de qualidade, se os próprios licenciados 
caracterizam o ensino superior simplesmente como uma oportunidade para se 
alcançar um emprego que lhes proporcionará um salário? Tem-se, portanto, um 
questionamento complexo e que exige resposta urgente.

A discussão em tela centra-se na análise de dados referentes às representações 
sociais de estudantes universitários sobre o ensino superior. O capítulo está 
estruturado em três partes: a primeira, trata da nova configuração das atuais 
políticas de educação superior no Brasil; a segunda parte aborda as políticas de 
formação e a identidade docente no Brasil; e a terceira, analisa as representações 
sociais de estudantes das licenciaturas de Ciências Biológicas e Letras sobre a 
educação superior. 

A nova configuração das políticas de educação superior no 
Brasil

As atuais políticas educacionais tendem aos efeitos econômicos mais amplos 
da globalização neoliberal, em uma estrutura econômica e mundial que ressalta a 
redução do setor estatal, a aproximação das abordagens de mercado e a avaliação 
de desempenho, como destacam Burbules e Torres (2004). 

Nesse contexto, as políticas educacionais passam a funcionar como meios 
de intervenção do Estado, com a intenção de manter a dominação política e 
contribuir para o processo capitalista, o que acaba sendo bastante perceptível 
no artigo 45 da Lei nº. 9394/96 que institui as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB (BRASIL, 1996, p. 15): “a educação superior será ministrada 
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em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 
abrangência ou especialização”. Percebe-se uma minimização do Estado no que 
se refere às políticas sociais pela redução das políticas de proteção. Estas são vistas 
como um canal para o desenvolvimento econômico por meio da reforma do 
Estado. 

A ideia de modernização e racionalização do Estado sofreu grande impacto 
com a assinatura do Acordo Geral sobre Comércio em Serviços (GATS/AGCS), 
em 1995, pelos países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
como observa Siqueira (2004). A autora ressalta ainda que o GATS significou 
a incorporação de vários setores tradicionalmente mantidos e regulamentados 
pelo Estado como parte dos direitos sociais dos cidadãos, sendo estes resultados 
de anos de lutas e conquistas, tais como: educação, saúde, saneamento, meio 
ambiente, entre outros.

A reconfiguração das políticas educacionais se confunde com a nova 
configuração do Estado, responsável pela elaboração e execução dessas políticas. 
A globalização de cunho neoliberal passou a influenciar os Estados-nação não 
apenas na sua economia, mas também na cultura, na sociedade e na política dos 
Estados, o que de certa forma, faz com que eles passem a atender interesses de 
uma política mundial (DALE, 2004). O que acaba sendo bastante problemático 
para as nações, pois uma política nacional formulada a partir de interesses de 
organismos internacionais, pouco se preocupa com questões sociais locais.

Nesse cenário, o sistema educacional em todo o mundo tem sofrido 
mudanças significativas, que procuram interpretar e responder às mudanças no 
campo econômico, social e político em que a educação está inserida. As políticas 
educacionais têm sido afetadas por essas mudanças e os governos nacionais têm 
tentado definir suas prioridades educacionais no contexto dos imperativos da 
globalização neoliberal (RIZVI; LINGARD, 2010). Conforme Santos (2012), a 
educação superior tem despertado o interesse dos governos locais e passou a ser 
objeto de interesse também de novos atores nacionais e internacionais (grandes 
grupos empresariais e organismos multilaterais) sendo que estes passaram a 
influenciar o processo de elaboração e implementação de políticas públicas. 
Assim, tem sido cada vez mais questionado o papel do Estado como regulador e 
provedor da educação. 
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As políticas educacionais têm sofrido reestruturações para promoverem os 
princípios defendidos pelo neoliberalismo, sendo que tais reestruturações são 
realizadas com o incentivo do Estado, já que no desenvolvimento do capitalismo 
em vigor o que prevalece é o Estado mínimo, conforme ressalta Albuquerque 
Neto (1995). Dessa feita, as políticas educacionais, por vezes têm negado a 
construção de uma educação emancipatória e que privilegie o desenvolvimento 
social e a qualidade da educação, principalmente na educação superior, já que esta 
tem sido tratada como a formadora da mão de obra qualificada para atender aos 
interesses do mercado de trabalho. 

As mudanças ocorridas no ensino superior brasileiro privilegiaram a iniciativa 
privada e uma maior atuação mercadológica no setor educacional. Ficou claro na 
LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) que o mercado é um bom empreendedor 
e que a privatização deve ser adotada. Esse ideal colaborou para a criação de 
um mercado educacional, como expõe Chaves (2010). Dessa forma, o modelo 
de expansão da educação superior adotado no Brasil, especialmente, a partir da 
reforma universitária imposta pela Lei nº 5.540/68 (BRASIL, 1968), durante 
a ditadura militar, e pela LDB, Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), no governo 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), cuja diretriz principal era a abertura 
do setor aos agentes de mercado, acabou “[...] produzindo uma privatização e 
mercantilização sem precedentes, com graves consequências sobre a qualidade 
do ensino oferecido e sobre a equidade”, como demonstra Pinto (2004, p. 730).

Todavia, é oportuno enfatizar, que alterações têm sido realizadas na agenda 
da educação superior no Brasil, sob mobilizações expressivas da sociedade civil 
organizada e apoiadas por entidades acadêmicas, sindicais e estudantis como 
destaca Dourado (2002), fato que pode ser observado, por exemplo, com 
a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) instituído pela Lei nº 
10.172/2001 (BRASIL, 2001), assim como com a aprovação do novo PNE, Lei 
nº 13.005/14 (BRASIL, 2014). 
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Políticas de formação e identidade docente no Brasil: a 
licenciatura e a falta de perspectivas profissionais 

As reformas educacionais em curso no Brasil evidenciam que as mudanças 
locais e nacionais fazem parte de um projeto de mudança global - baseado em 
princípios neoliberais - que acaba chegando com maior ou menor impacto 
em todas as partes do mundo, como apontam Ball et al. (2013). Aspectos que 
envolvem a precarização e intensificação do trabalho docente, bem como a 
sua flexibilização e a liberação cada vez mais crescente de oferta de serviços na 
escola pública são algumas das características neoliberais presentes nas reformas 
educacionais. Os autores chamam a atenção para o fato de que este movimento de 
reestruturação econômica global que vem ocorrendo nas três últimas décadas tem 
produzido um desenvolvimento similar pelo mundo e provocado mudanças na 
concepção da escolarização, bem como tem promovido mudanças na concepção 
do que é o profissionalismo docente. 

A incorporação de certa flexibilidade nas políticas educacionais promove a 
desregulamentação, o que acaba proporcionando maior liberdade administrativa 
à escola (OLIVEIRA, 2006). Nesse contexto político da legislação e dos 
programas de reforma, os professores são forçados a dominarem novas práticas, 
saberes e competências no exercício da docência. Cria-se assim, a ideia de que os 
docentes são profissionais autônomos e que necessitam assimilar as exigências da 
performatividade (BALL et al. 2013). Dessa forma, os aspectos neoliberais que 
têm norteado as políticas de formação e profissionalização docente contribuem 
para que a docência deixe de ser uma profissão atraente para o jovem brasileiro.

Guimarães-Iosif (2009) contribui com essa discussão afirmando que as 
políticas lançadas na década de 90, resultado da influência do neoliberalismo 
na educação, se restringem à dimensão formal da educação e enfatizam as áreas 
de matemática, língua materna e ciências, sendo as questões sociais, históricas e 
geográficas deixadas de lado. Assim, novos padrões de qualidade em educação 
surgem em todo mundo “[...] e fazem com que os professores e muitas escolas 
passem a trabalhar em função deles, desprezando outros aspectos importantes da 
educação, principalmente sua dimensão política e crítica” (GUIMARÃES-IOSIF, 
2009, p. 69). 
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No Brasil, a procura por alternativas de valorização neoliberal nas políticas 
de educação superior foi desenvolvida tanto pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002) quanto pelo governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-
2010), de acordo com as diretrizes produzidas pelos organismos multilaterais. 
Buscou-se nos dois governos naturalizar a inexistência da contraposição entre os 
planos públicos e privados; a defesa da presença do Estado como regulador da 
prestação de contas das Instituições de Ensino Superior; os conhecimentos bem 
como a ciência estiveram a serviço da economia, como aponta Ferreira (2012), o 
que também vem ocorrendo no governo de Dilma Rousseff (2011 até o presente). 

É perceptível que a reforma da educação superior promovida pelo governo 
Lula e a atual reforma promovida pelo governo Dilma privilegiam várias diretrizes 
já adotadas pelo governo FHC, como por exemplo, tratar a universidade como 
mais uma forma de promover o crescimento econômico do país, assim observa-se 
que:

Com a nova lei de educação (Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional – LDB), promulgada em 1996, e outros instrumentos, inicia-
se um processo de descentralização que traz consigo novas formas de 
governança: ao mesmo tempo em que os estados e municípios tornam-se 
responsáveis pela administração e oferta da educação, nos diferentes níveis, 
as escolas, como unidades, são chamadas a se tornarem mais autônomas 
em seu funcionamento. Entretanto, o Estado central (União) manteve a 
avaliação como sua responsabilidade, assim como a produção de relatórios 
sobre a oferta da educação, ambos servindo como tecnologias de controle 
e recentralização. (BALL et al., 2013, p. 10).

Ante o exposto, a política pública para o ensino superior no governo FHC, 
principalmente no segundo mandato, foi extremamente coerente com as medidas 
adotadas no plano econômico e também com a lógica das finanças públicas 
globalizadas, cabendo ao Estado, nesse contexto não o papel de provedor, mas 
de regulador. Observou-se o crescimento na parceria entre o setor público e o 
privado por meio do crescimento de cursos pagos de extensão como pela relação 
aprofundada ente fundações privadas e universidades públicas. Dessa feita, 
reafirmou-se a opção política estabelecida no regime militar nos anos 1960, 
de estímulo à iniciativa privada na oferta de vagas e destacando o quanto ela é 
eficiente e produtiva, como aponta Carvalho (2008).
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Destaca-se, nesse contexto, a forma como o currículo vem sendo modificado. 
Ball et  al. (2013) afirmam que este tem ganhado novas abordagens, baseando-se 
em competências e seguindo as orientações de organismos internacionais como 
o Banco Mundial (BM), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre 
outros. Os autores ainda expõem que a reforma empreendida no Brasil e em 
tantos outros países tem de ser considerada no contexto de um discurso político 
amplo e que vem promovendo uma educação voltada a atender os interesses da 
formação para o mercado global. Analisam ainda que esse discurso é carregado 
de “dispositivos políticos” e “componentes ideológicos” que contribuem tanto 
na definição do currículo como na construção das identidades docentes e 
profissionais, já que a reforma promovida tem contribuído para a restrição da 
autonomia e do profissionalismo docente. 

A educação no Brasil sofre com a adoção de políticas neoliberais que tem 
afetado as reformas educacionais no País. Ressalta-se aqui a situação do professor 
da educação básica brasileira que enfrenta diariamente os problemas que 
atualmente assombram a escola “[...] as condições de trabalho do professorado 
não possibilitam a plena realização das medidas e ações emanadas das políticas 
voltadas para o ensino e para a gestão da escola” (SANTOS; OLIVEIRA, 2009, 
p. 32). Ainda segundo as autoras, disso decorrem diversas formas de resistência ao 
trabalho, como adoecimento e absenteísmo do corpo docente, já que a dinâmica 
do trabalho escolar tem intensificado o trabalho docente, sem responder às 
necessidades destes em relação à carreira e salário, bem como em relação ao 
combate à crescente violência nas escolas e à precariedade da infraestrutura e dos 
equipamentos na maior parte dos estabelecimentos de ensino no país. Destacam, 
ainda, a falta de tempo do professor em responder por uma profissão que exige 
dupla jornada de trabalho, considerando-se que muitos deles atuam em mais de 
uma instituição de ensino. 

Todos esses fatores contribuem para que haja pouca procura pelos cursos de 
licenciaturas, já que eles contribuem para que a docência não seja uma profissão 
atraente. Gatti (2011, p. 319) participa dessa discussão com um questionamento: 
“Quem quer ser professor?”. A autora responde citando uma pesquisa realizada 
por ela e outros colaboradores, no ano de 2010. Tal pesquisa foi efetuada com a 
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participação de estudantes do ensino médio em vários estados brasileiros, em que 
os discentes mostraram reconhecer o trabalho do professor, e o caracterizaram 
como uma atividade profissional que exige paciência, dedicação e é desgastante, 
além do mais não é uma profissão para se escolher devido à falta de perspectivas 
profissionais e baixos salários.

Em consonância com os posicionamentos supracitados, Oliveira (2013, 
p. 52) concorda que todos esses fatores citados pelos jovens brasileiros têm 
contribuído para a falta de valorização da carreira docente, e aponta três elementos 
necessários para se reverter esse quadro: “[...] 1) a remuneração; 2) a carreira 
e condições de trabalho e 3) a formação inicial e continuada.” Ou seja, esses 
elementos citados pela autora correspondem aos que os jovens brasileiros citam 
como pouco presentes na profissão docente, quando a comparam com outras 
profissões. 

Já que a docência não tem sido considerada uma profissão atraente é 
importante investigar: quem é o sujeito que escolhe seguí-la? O estudo de Gatti e 
Barretto (2009) responde a esse questionamento ao citar os dados socioeconômicos 
dos estudantes inscritos no Exame Nacional de Cursos (ENADE) no ano de 
2005. O estudo abrangeu 137.001 sujeitos e mostrou que quando questionados 
sobre a principal razão de optar pelas licenciaturas, 65,1% dos estudantes de 
Pedagogia alegaram ser o fato de querer ser professor, nas demais licenciaturas 
esse percentual cai para aproximadamente a metade. Quanto à idade, menos 
da metade do conjunto dos licenciados encontram-se na faixa etária ideal, de 
18 a 24 anos (46%), entre 25 e 29 anos situam-se pouco mais de 20% deles e 
proporção semelhante está na faixa dos 30 a 39 anos, 75,4% dos licenciados são 
mulheres, o que não representa um fenômeno novo, pelo contrário comprova 
a feminização da docência. Desde a criação das primeiras Escolas Normais, no 
final do século XIX, as mulheres começaram a ser recrutadas para o magistério, 
sem falar na própria escolarização de nível médio da mulher que se deu por meio 
dos cursos de formação para magistério, “[...] permeados pela representação do 
ofício docente como prorrogação das atividades maternas e pela naturalização da 
escolha feminina pela educação” (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 62). 

Sobre a formação de professores a fragmentação é clara. Segundo dados do 
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Censo da Educação Superior 2011 (BRASIL, 2013), o setor privado é responsável 
pela formação de 78,5% das matrículas em cursos de graduação presenciais no 
Brasil, a maior parte em instituições não universitárias e em cursos noturnos. 
Essas instituições têm demonstrado situações precárias para a oferta dos cursos, 
porém, os mantém pelo fato de as licenciaturas serem cursos que apresentam 
menor custo de oferta (SCHEIBE, 2010). 

Ressalta-se que, no Brasil, há uma tradição de não privilegiar o caráter 
mais interdisciplinar na formação relacionado ao campo da prática curricular da 
educação básica.  A maneira como os cursos de formação de professores têm 
sido ofertados, de modo geral, evidencia que estão longe de serem satisfatórios, 
pela ausência de definição mais clara do perfil profissional a ser atingindo e que 
esteja realmente vinculado ao campo da prática docente, como destacam Gatti e 
Barretto (2009).

Logo, conhecer o professor e identificar seu perfil social, cultural, econômico 
é, pois, essencial para ajudar na estruturação de políticas que promovam a 
formação de professores, de forma que tornem a profissão docente mais atrativa e 
valorizada e que propicie uma educação com qualidade. 

Os caminhos percorridos

Para realização do estudo, lançamos mão da abordagem qualitativa 
embasada no referencial teórico-metodológico da Teoria das Representações 
Sociais (MOSCOVICI, 1978), em seu enfoque estrutural, mais especificamente 
no que se relaciona à teoria do Núcleo Central (NC) desenvolvido por Jean 
Claude Abric (2001). Segundo Moscovici (2007, p. 181), representações sociais 
são “[...] conjunto de conceitos, explicações e afirmações interindividuais. São 
equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 
tradicionais; poder-se-ia dizer que são a versão contemporânea do senso comum”. 

Os possíveis elementos centrais e periféricos que configuram a representação 
social sobre a educação superior foram levantados por meio da técnica de evocação 
livre, na qual foi usada a frase indutora – “O que vem em sua mente quando você 
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pensa na expressão ENSINO SUPERIOR44?”, sendo esta coletada na ordem natural 
de expressão. 

A questão de livre associação foi analisada com a ajuda do software EVOC 
que organiza as evocações de acordo com a ordem natural de aparecimento, as 
frequências e as médias de evocação, proporcionando conhecer os elementos 
estruturais das representações sociais. O software EVOC possibilita o cálculo 
das Ordens Médias de cada uma das palavras Evocadas (OME) diante do termo 
indutor apresentado. Em seguida, as palavras são agrupadas em categorias 
estabelecidas pelos caracteres comuns desses elementos e dos critérios orientados 
pela imersão da análise em questão (PAIXÃO, 2008). Para a interpretação dos 
resultados, o programa apresenta a composição de um quadro de quatro casas. 
Cada quadrante tem informação para a representação do objeto de estudo, tanto 
da sua estrutura quanto do seu conteúdo. 

Discussão de resultados 

Os participantes do estudo correspondem a um quantitativo de 39 
estudantes, sendo 77,4% (N=30) pertencentes ao sexo feminino. A média de 
idade dos participantes da pesquisa é de 29 anos e quanto à etnia 51,3% (N=20) 
participantes declararam ser pardos e 69,2% (N=27) pertencem a famílias com 
renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos. 

Na tabela 1, a seguir, são apresentados os termos evocados pelos participantes 
do estudo no que se refere ao termo indutor ensino superior. É possível verificar 
nesta tabela a ordem média de evocação de cada termo, assim como a frequência 
com que cada um foi evocado. 

44  Embora as pesquisadoras entendam que o termo Educação Superior seja mais amplo e mais adequado para 
se referir a este nível de ensino, o termo Ensino Superior é o mais usado no Brasil, inclusive nos documentos 
oficiais, sendo assim, para acessar as representações sociais recomenda-se sempre a utilização de termos que 
estejam mais próximos do universo dos participantes da pesquisa.
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Tabela 1: Conteúdo e estrutura de Representação Social sobre Ensino Superior 
para estudantes de Letras e Biologia (N=39)

Palavras e termos evocados f ≥ 9        OM < 3,4

Conhecimentos
Oportunidades

13
9

3,308
3,222

                                                                         f> 9OM ≥ 3,4

Emprego
Sonho

18
15

4,222
3,933

5≤ f< 8                            OM < 3,4

Formação
Futuro
Profissão
Salário

7
5
6
5

2,714
3,000
2,833
2,800

5≤ f< 8                             OM ≥ 3,4

Educação
Formação-continuada

6
5

3,833
4,000

f = frequência     OM = ordem média de evocação
Fonte: autoras

Observa-se na Tabela 1, que o Núcleo Central (NC) da representação de 
ensino superior por estudantes relaciona-se aos aspectos do desenvolvimento da 
carreira profissional dos participantes da pesquisa e futuros professores, já que 
aponta que a aquisição de conhecimentos gera oportunidades. Essa representação 
demonstra estar organizada em torno de valores ligados à profissionalização, ou 
seja, por meio do ensino superior se tem oportunidades de construção de uma 
carreira profissional. Estes dados se relacionam às características dos participantes 
do estudo, já que eles são na maioria mulheres, pardas e oriundas da escola 
pública e de famílias com baixo capital cultural. Gatti e Barretto (2009) afirmam 
que este é o perfil das pessoas interessadas em seguir a carreira docente, pois, as 
pessoas com esse perfil veem na docência uma oportunidade de se constituírem 
profissionais, mas não qualquer profissional, um profissional que até então não 
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existia nas famílias de origem, com curso superior.
A visão que os estudantes têm do ensino superior é a de que ele representa 

um meio de acesso ao mundo do trabalho, assim, “[...] o trabalho é reconhecido 
como a fonte da riqueza social” (CASTEL, 2010, p. 226), além de material. O 
autor afirma que pessoas que não têm nada além da força de seus braços utilizam 
o trabalho para pagar sua dívida social, sendo assim, ter um trabalho é lei dentro 
da sociedade, é a colocação social de todo cidadão, porém o autor ressalta que o 
trabalho não é origem de riqueza pelo contrário, representa o fato do sujeito se 
encontrar fora da ordem da riqueza. 

Arroyo (2011) contribui com essa discussão ao afirmar que para muitos 
jovens o acesso à educação representa uma forma de mediação para garantir o 
direito ao emprego, sendo este o elo aos direitos que lhes são negados, como 
direito à dignidade, à cidadania, à vida e a todos os direitos sociais que deverão 
propiciar a libertação da opressão racial e social dos coletivos.

As palavras do Núcleo Central destinadas ao termo indutor ensino superior 
são cercadas por aquelas que pertencem à periferia próxima e se constituem 
na interface entre a realidade concreta e o sistema central, como destacam 
Martins, Trindade e Almeida (2003). Os elementos mais flexíveis, com maior 
possibilidade de mobilidade, e que têm entre as funções aquela de proteção do 
núcleo central, são aqui representadas pela ideia de emprego e sonho, seguidos 
dos termos formação, futuro, profissão, salário. Todos esses termos que ocupam 
lugares intermediários dessa representação ajudam a explicar definitivamente o 
surgimento das expressões conhecimentos e oportunidades como ideias centrais 
na representação social de ensino superior. 

Quando os estudantes pensaram em ensino superior, pensaram, de fato, 
em conseguir um emprego, sendo que este é considerado um sonho para muitos 
deles, para tanto é necessário se formar para se ter acesso a uma profissão que 
no futuro lhe proporcionará um salário, já que a sociedade contemporânea tem 
privilegiado o desenvolvimento econômico e social, o que acaba exigindo um 
maior nível de formação da população. 

Logo, as instituições de ensino superior devem resolver os problemas 
oriundos da democratização do acesso ao ensino superior. Entre estes problemas, 
destaca-se o da relação entre o saber e a universidade, pois muitos estudantes 
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enxergam a universidade apenas como um meio de conseguirem um bom 
emprego, e por consequência um salário. 

Dessa forma, a docência passa a ser enxergada como uma espécie de “seguro 
desemprego” (GATTI, 2010), mais uma alternativa, caso não seja possível o 
exercício de outra profissão. Atualmente, “[...] há mais diplomas, mas não têm 
o mesmo valor” (CASTEL, 2010, p. 462), portanto, o “ecumenismo social” 
evidencia a valorização social de determinadas profissões em detrimento a outras. 

A periferia distante que representa os elementos mais individuais da 
representação, sugere que o ensino superior é um meio de acesso à educação e 
que proporciona formação continuada, o que poderá proporcionar aos futuros 
professores melhores oportunidades de desenvolvimento profissional e integração 
à própria progressão na carreira. 

É premente que os professores se preocupem com questões relacionadas 
à governança educacional, já que por meio do envolvimento com as causas 
relacionadas às políticas educacionais poderão ter maior participação na 
construção de políticas para a valorização da profissão docente. 

Considerações finais

As análises realizadas com os estudantes de Ciências Biológicas e Letras 
revelaram a representação social do ensino superior como meio para se alcançar 
um emprego, visto que o acesso à educação superior representa um sonho na 
vida desses estudantes. Observa-se que essa representação está organizada em 
torno de elementos que remetem a profissionalização, a carreira profissional 
desses estudantes, já que o perfil socioeconômico dos participantes desta pesquisa 
remete ao perfil das pessoas interessadas, atualmente, em seguir a carreira docente: 
maioria mulheres, pardas e oriundas da escola pública e de famílias com baixo 
capital cultural. 

Os estudantes também evidenciaram que o acesso ao ensino superior poderá 
proporcionar um emprego e por consequência um salário aos futuros professores, 
ressalta-se que os estudantes apontaram o fato de alcançarem um emprego como 
um sonho. Muitos desses estudantes representam os primeiros membros de suas 
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famílias a terem um curso superior, o que acaba representando também um meio 
de ascensão social para esse grupo e o fato de terem acesso ao ensino superior 
também representa uma forma de “seguro desemprego” (GATTI, 2010), caso não 
seja possível o exercício de outra profissão. 

Logo, torna-se necessário a criação e implantação de políticas de valorização 
da carreira docente. É premente a adoção de medidas eficazes por parte do Estado, 
para que este retome sua responsabilidade e seu compromisso com a qualidade do 
ensino e com a oferta de professores qualificados e profissionalmente valorizados 
para atuarem na educação básica. E para tanto as políticas educacionais, bem como 
os movimentos sociais e a sociedade civil têm papéis primordiais na conquista de 
uma educação de qualidade e emancipatória. 
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Capítulo VIII

Educação superior no Brasil e o 
movimento pendular entre a casa 

do saber para poucos e a fábrica de 
diploma para muitos

Ricardo Spindola Mariz45

Urbano Gomes da Silva Neto46

A Constituição Federal de 1988 foi um marco para o campo das políticas 
públicas no cenário nacional. Nas décadas anteriores ocorreram momentos 
de lutas sociais pelo direito a ter direitos. A partir da Constituição, os direitos 
ganharam centralidade e a pauta se deslocou para o campo da realização dos 
direitos adquiridos, do aperfeiçoamento destes direitos e de evitar retrocessos. 
No decorrer dos anos que seguiram à promulgação da Constituição, a temática 
das políticas públicas ganhou, gradualmente, a centralidade das pautas de vários 
movimentos sociais, partidos e disputas eleitorais. Temos vivido nos últimos 25 

45  Pedagogo. Mestre em Educação e Doutor em Sociologia. Professor do Programa de Mestrado de Gestão do 
Conhecimento e Tecnologias da Informação da Universidade Católica de Brasília.

46  Historiador. Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mestrando do Programa de Gestão 
do Conhecimento e Tecnologias da Informação da Universidade Católica de Brasília.
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anos esse movimento de centralidade, mas ao mesmo tempo, percebemos certo 
esvaziamento do potencial efetivo dessas mesmas políticas.

A forma que as políticas públicas ocuparam o centro da cena política parece 
ter contribuído na diminuição de sua efetividade. Tratar sobre esse aspecto, mesmo 
que de maneira introdutória, parece ser importante antes de analisar a questão da 
política de ampliação de acesso à educação superior e os desafios decorrentes para 
a formação dos professores e professoras.

A apropriação do tema da política pública pelos discursos políticos, em 
especial no campo do discurso eleitoral, possui a seguinte dinâmica: a identificação 
de um problema que se constitui numa demanda e a elaboração de uma política 
que enfrentará esse problema através de um conjunto de programas ou projetos. 
Então as políticas públicas ganham concretude, em sua maioria, através de um 
somatório de programas e projetos. Os vários sites e propagandas dos governos, 
nas esferas federal, estadual ou municipal, são sinais claros desse enquadramento 
das políticas públicas nos aspectos sinalizados.

Outro fenômeno recente e que se relaciona com a centralidade das políticas 
públicas nos discursos políticos, é a redução crescente da ação política ao processo 
eleitoral e à espetacularização do mesmo. Nesse cenário, as políticas públicas, não 
raras vezes, se transformam em moedas eleitorais. Considerando, por exemplo, 
que uma política nacional de educação, num país de tamanho continental e com 
grandes diferenças regionais, precisa de tempo e regularidade, essa redução das 
políticas públicas à esfera eleitoral traz um grande desafio.

Vivemos um caminho, já percorrido em outros países, de uma crescente 
profissionalização da política e dos seus processos de disputa. Os candidatos se 
transformaram, em grande parte, em produtos a serem comercializados e seus 
programas e políticas em moedas eleitorais. Como moedas eleitorais, devem 
possuir grande potencial de efeito simbólico, de preferência conjugadas com um 
baixo custo (financeiro ou político). A política ideal, nessa perspectiva, não é a 
que resolve o problema, mas aquela que alimenta o vínculo entre o representante 
e seus representados e garante a vitória nos processos sucessórios, ou seja, a boa 
política pública seria aquela que vende bem o “produto” (BOURDIEU, 1989).

Estamos num cenário, possivelmente, de uma dupla tendência de redução: 
da política à política eleitoral e da política eleitoral ao mercado eleitoral. Se essa 
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tendência se confirmar teremos, apesar da centralidade das políticas públicas, uma 
pressão restritiva de seus efeitos à esfera do jogo eleitoral. Soma-se a essa pressão 
o desafio de estruturar políticas num país continental e com grande diversidade 
regional. No campo da educação temos, aproximadamente, 57 milhões de alunos 
na educação básica e 07 milhões na educação superior. A nossa população em 
idade escolar ultrapassa de 80 milhões, enquanto a do Chile, por exemplo, não 
chega a 06 milhões e da Noruega um pouco mais de 01 milhão (AMARAL, 
2013). O tamanho do sistema de educação, a diversidade e a defasagem histórica 
no Brasil já bastariam para constituir um quadro de grandes desafios.

Esses dois elementos, a redução das políticas públicas à esfera da disputa 
eleitoral e os dados sobre o tamanho do sistema educacional brasileiro, constituem 
um pano de fundo inicial para refletir a questão das políticas de ampliação de 
acesso à educação superior.

A política de ampliação do acesso à educação superior: entre 
reformas estruturais, novos puxadinhos e os desafios para 
formação continuada

Nas últimas quatro décadas vivemos dois grandes movimentos de ampliação 
das matrículas na educação superior. Em 1960, o total de matriculados na 
graduação era de 93.000. Hoje, ultrapassamos o patamar de 7.000.000 de 
matrículas. Verificando o crescimento do número de matriculados a partir de 
1960, percebemos um crescimento significativo entre os anos 60 e 70, quando 
saltamos de 93.000 para 425.478 matrículas e a partir dos anos 2000, quando 
avançamos de 2.694.245 matriculados para mais de 7.000.000 atualmente. No 
intervalo entre da década de 1970 e 2000, a taxa de matrícula cresceu, mas num 
ritmo pouco expressivo se comparado aos períodos destacados (PINTO, 2004).

Os dois momentos de grande ampliação contaram com a participação 
significativa da iniciativa privada. Esse formato de ampliação adotado pelo país 
fez da educação superior um grande mercado e recentemente, com a dinâmica de 
abertura de fusões e abertura de capitais, parte das instituições também ganharam 
o status de mercadoria, negociadas e pressionadas pelas dinâmicas da bolsa de 
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valores. O que parece relevante destacar para efeito de análise é que, em função 
do modelo de ampliação encontrado no caso brasileiro, o que possibilita seu 
crescimento é, ao mesmo tempo, o que pressiona as condições de qualidade em 
função de uma lógica mercantilista, que tende a compreender o ensino com um 
meio para os resultados financeiros e não como um fim. Sem essa ampliação 
teríamos muitos mais alunos sem acesso e isso agravaria o problema, ao mesmo 
tempo, a forma com que o acesso se deu carrega consigo outros tipos de problemas 
ou desafios. O processo que possibilita é o mesmo que pressiona. A forma de lidar 
com essa pressão pode confirmar, no caso brasileiro, a tendência de construção 
de uma exclusão adiada, realidade já vivida em outros países em seus processos 
de democratização do ensino, uma exclusão por dentro do sistema educacional 
(BOURDIEU, 2013).

Um elemento que deixa clara a possibilidade de uma situação de exclusão 
adiada e sua relação com a política de ampliação é a trajetória desses alunos 
incluídos durante a educação básica e sua presença atual na educação superior. 
Segundo o censo escolar de 1998, por exemplo, tínhamos 1,2 milhões de alunos 
em classes de aceleração, que se traduzem em salas de aula onde se buscam resolver 
a defasagem idade/série (BRASIL, 2002). Essa é uma questão fundamental para o 
processo de aprendizagem, porém muito importante, também, do ponto de vista 
dos indicadores, para as “batalhas eleitorais”.

Fazer um breve retorno à recente história da nossa educação e a seus processos 
de inclusão pode nos ajudar na compreensão do quadro atual. Em 1996, por 
exemplo, tínhamos 1.071.603 professores na educação infantil. Somente 183.337 
tinham curso superior em alguma licenciatura, metade possuía magistério de 
ensino médio, porém, 87.706 tinham cursado somente o ensino fundamental 
e o número de professores que não tinham completado o ensino fundamental 
era de 99.213 (BRASIL, 2002). Os dados acimam revelam que parte dos alunos 
beneficiados pela ampliação do acesso sofre, de certa forma, com momentos 
de adaptação dessa própria ampliação. O mesmo aluno que hoje faz um curso 
de graduação, pode ter contato com um professor muito disposto durante sua 
formação na educação básica, mas pouco preparado para essa tarefa de formação. 

Para parte dos alunos brasileiros, a tensão entre acesso e qualidade está sendo 
enfrentada pela segunda vez, o que contribui para uma ideia de que esses foram 
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“ratinhos de laboratório” pela segunda vez nos arranjos e desarranjos no campo da 
educação. Isto significa dizer que, considerando algumas experiências de ensino 
superior no Brasil, o que temos oferecido aos novos moradores da casa do saber 
está mais próximo de um “puxadinho” improvisado.

Diante do quadro vivido de ampliação do acesso, constatamos um aumento 
contínuo de expectativas sobre o processo de formação de professores para o 
devido enfrentamento desse grande desafio. Parece ser evidente que o professor é 
estratégico neste processo e sua formação de grande importância, porém cabe a 
ressalva que tanto o professor e o processo de formação podem muito, mas não 
podem tudo. É importante também destacar que a universidade que formou a 
nós professores não formará nossos novos alunos somente replicando o caminho 
já trilhado. Temos uma grande mudança de perfil em vários aspectos. Este desafio 
envolve a formação dos professores e professoras, mas em conjunto com uma 
reestruturação da organização do trabalho pedagógico oferecida pelas instituições. 
Concentrar as soluções no campo da formação é uma condição fundamental, mas 
insuficiente diante do cenário que temos. 

Numa breve retomada histórica, verifica-se que a Lei de Educação de 
1827 pode ser considerada como um marco inicial para a regulamentação da 
formação de professores em nosso País, mas somente em 1939 encontraremos 
uma regulamentação mais explícita para formação de professores que atuarão 
no nível superior. Quanto à formação de professores, do ponto de vista da 
qualificação da prática docente, não será encontrada muitas referências legais. 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), 
que foi criada em 1951, tem concentrado grande parte de seus esforços ligados 
à formação no universo dos programas de pós-graduação, que se constitui num 
aspecto importante, mas insuficiente para garantir a qualidade necessária da 
prática docente (MARIZ, 2010).

Atualmente os processos formativos, considerando a legislação e as 
justificativas dos programas governamentais, possuem alguns pontos centrais: 
unidade teoria e prática, pensamento crítico, contextualização e contribuição 
para o processo de mudança social. Essa perspectiva ganhou força desde a década 
de 1990 com as ideias do “professor reflexivo”. Os estudos de Donald Schon 
foram referência para essa perspectiva, inspirados na perspectiva filosófica de John 
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Dewey. Encontraremos nessa referência grande parte dos fundamentos que dão 
base para as expectativas com relação à formação docente.

No plano teórico, a proposição para formação inicial e continuada a partir 
do referencial do “professor reflexivo” encontra boa sustentação, mas, no caso 
brasileiro, esse conceito perdeu muita força na medida em que se transformou 
num produto a ser comercializado, dentre outros, no cardápio dos processos 
formativos. Essa transformação resultou, nas últimas décadas, em incontáveis 
palestras de abertura de semestre, cursos, congressos, mas num conjunto de 
impactos na prática docente, bem aquém à quantidade de oportunidades 
formativas. Quase sempre foram desprezados o contexto das instituições e sua 
organização cotidiana, as condições de trabalho, e se idealizou um perfil de 
professor reflexivo.

Diante do que vivemos é possível apontar que alguns aspectos são 
estruturantes para a questão da formação de professores na educação superior. Eles 
funcionam como condicionadores da prática docente e potencializam ou limitam 
os resultados dos processos formativos. O primeiro aspecto está relacionado à 
forma que os professores acolhem os processos formativos. A formação tem sido, 
salvo algumas exceções, uma resposta para uma pergunta não feita pelo docente 
universitário. Trata de problemas da prática pedagógica que ele não reconhece ou 
não julga importante. Nesse sentido, são ofertas de conteúdos formativos, mas 
encontram dificuldade de se constituir em processos de formação.

Outro aspecto estruturante é a constatação de que grande parte dos docentes 
não teve a docência como objeto dos seus estudos. Um doutor em engenharia, 
por exemplo, pode ter construído toda sua carreira acadêmica sem se ocupar com 
a docência da engenharia em suas pesquisas e cursos. Isso parece ser natural e 
esperado, mas se constitui numa ampliação dos desafios dos processos de formação 
continuada. Num levantamento feito com 136 professores universitários (MARIZ, 
2010), excetuando os docentes que atuavam nos cursos de licenciatura, o percentual 
de professores com algum enfoque específico na própria docência, durante a 
trajetória acadêmica (da graduação ao doutorado), variou entre 2% a 11% entre 
os cursos das áreas de saúde, ciências sociais aplicadas, humanas e engenharias. 
É a partir desses aspectos que encontraremos uma afirmação muito comum, que 
na universidade o docente dorme pesquisador e acorda professor, ou seja, que a 
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constituição do ser docente nem sempre acontece de maneira processual.
Essa ideia de que o docente dorme pesquisador e acorda professor é 

equivocada. Ela desconsidera um elemento central para o processo de formação 
continuada: não existe professor calouro. Um docente com doutorado, por 
exemplo, ao iniciar sua carreira como docente possui, pelo menos, 21 anos de 
escolarização entre o ensino fundamental, médio, curso de graduação, mestrado 
e o próprio doutorado. Durante esses 21 anos, além dos conteúdos de várias 
matérias que foram vistos, aprendidos e desprezados, um conteúdo foi contínuo 
e construído de forma silenciosa e na maioria dos casos com pouca reflexão: o 
conteúdo sobre como ser docente. Esse conteúdo forja um modelo silencioso que 
todos possuímos e utilizamos com ou sem consciência de sua presença. Pensar a 
formação continuada sem considerar esses modelos tem sido um grande equívoco.

Ainda parece importante destacar outro elemento estruturante que é o 
estranhamento cada vez mais comum entre os docentes e os “novos alunos”. 
O marco desse estranhamento está em uma das frases mais utilizadas nas salas 
dos professores: “no meu tempo...”. Existe um perfil de aluno idealizado e que 
encontra poucas referências nos novos alunos, em especial, quando consideramos 
a qualidade da escolaridade anterior e aspectos ligados ao plano da maturidade 
emocional. Porém, duas outras questões são muito relevantes na composição 
desse estranhamento e, por serem relativamente recentes foram pouco assimiladas 
pelos docentes e pelas instituições de ensino.

O primeiro deslocamento está no plano do conteúdo e se relaciona à 
produção e à circulação de informações, em especial, nos aspectos da centralidade, 
do volume e velocidade das mesmas. As informações importantes para o processo 
educativo se encontravam, quase todas, centralizadas no docente e nos livros 
didáticos. Hoje estão disponíveis para todos, indiferentemente da posição que 
ocupam no processo de ensino-aprendizado. Essas mesmas informações podem até 
não ser bem aproveitadas ou “filtradas”, mas não se encontram mais centralizadas 
em um dos polos do processo.

O outro deslocamento que constitui esse elemento estruturante está no plano 
da técnica. A centralidade de outrora não era somente do conteúdo (informação), 
mas também da tecnologia de ensino: controle sobre a sala de aula e os objetos 
destinados a auxiliar os processos pedagógicos. Atualmente, a tecnologia de acesso 
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ao conjunto de informações dispersas é de maior domínio dos discentes do que 
dos docentes. O polo de autoridade, no caso das tecnologias da informação e 
comunicação está, ao menos momentaneamente, deslocado. Temos aqui um 
elemento de poder que não pode ser desconsiderado. As novas tecnologias, a 
justaposição do espaço físico e do espaço virtual na sala de aula são desafios que 
pautam os processos formativos e afetam a efetividade da ampliação do acesso ao 
ensino superior.

Finalmente um outro elemento estruturante diz respeito ao excesso de 
pautas e de expectativas que se coloca para cada disciplina e para o conjunto 
delas em um curso superior. O pesquisador Antônio Nóvoa (2014), numa 
palestra comparando o volume de expectativas direcionado e acolhido pela 
escola, construiu a seguinte imagem: a escola é uma grande carreta com rodas de 
bicicleta. Se fizermos o exercício de listar todos os conteúdos e todas as ementas 
de um curso de graduação em um mesmo arquivo, teremos uma real dimensão 
das expectativas que estão colocadas ou da grande possibilidade de engano e 
autoengano que está sendo construído.

A graduação tem herdado das pesquisas as suas descobertas, transformando-as 
em novas disciplinas ou acréscimos às ementas das disciplinas vigentes. O excesso 
de disciplinas e conteúdos costuma deixar o docente pressionado para “vencer 
a matéria” do semestre. Dessa forma, ele não pode “herdar” uma outra dimensão 
fundamental das mesmas pesquisas: as perguntas. O que estamos vivendo é um 
aumento de expectativas acompanhado, não raras vezes, pelo encurtamento do tempo 
de integralização dos cursos e precarização das condições de trabalho. Parece ser 
necessária uma mudança significativa no foco do ensino que estamos oportunizando 
em nossas escolas e instituições de ensino superior, caso contrário, as possibilidades de 
melhoria na formação dos estudantes são parcas (PALMER, 2012).

O processo de formação continuada não resolverá todos os desafios gerados 
com a política de ampliação de acesso e muito possivelmente não enfrentará 
a contento seus próprios desafios, se não se ocupar com o essencial da prática 
docente, considerar o que todos já trazem em função da sua trajetória e ajudar 
os professores na construção de perguntas sobre sua prática. Oportunizar a 
reconstrução dessas questões, naquilo que for necessário e possível. Parece que 
devemos esperar menos desses processos para obter mais resultados.

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   152 16/07/2015   17:15:59



Educação superior no Brasil e o movimento pendular entre
a casa do saber para poucos e a fábrica de diploma para muitos  |  153 

Um possível passo para o avanço que precisamos construir na história da 
educação superior brasileira é a superação de algumas idealizações. A primeira 
feita pelos professores sobre seus alunos. Por vezes imaginamos um aluno 
universitário que não existe e temos dificuldades de perceber que o problema está 
na idealização que não encontra correspondência na realidade e não o contrário. A 
segunda idealização possui o próprio professor como objeto (ou vítima). Quantos 
dos professores que hoje atuam na educação superior atuariam nesse campo se 
não fossem, também, frutos do próprio processo de ampliação do acesso de seus 
alunos? Alunos que alguns julgam que não deveriam estar na educação superior. 
A demanda por professores é proporcional ao crescimento de ingressos de alunos.

O que se deseja destacar é que vivemos um processo duplo de inclusão 
no campo da educação superior: inclusão de alunos e de professores. Florestan 
Fernandes ao rever sua trajetória e avaliar a importância da educação em sua 
vida, afirmou o seguinte: “É isso que eu chamo de chance (...) é no sentido de 
oportunidade. E o que é uma oportunidade? É a capacidade de uma pessoa enfeitar 
o seu destino, (...) é uma coisa que depende de oportunidade” (FERNANDES, 
1995). Esse parece ser o duplo desafio que temos pela frente, se constituir numa 
oportunidade de “enfeitar o destino” dos alunos e professores.

A perspectiva que acaba por colocar professores contra alunos, um buscando 
a culpa pelo fracasso ou os resultados medianos do processo de aprendizagem, a 
ninguém interessa. O fracasso ou o sucesso desse processo será de todos ou de 
ninguém. A universidade brasileira precisa ser universidade para seus alunos e seus 
professores. A possibilidade contrária à perspectiva que aqui pode ser representada 
pela experiência relatada por Florestan Fernandes é de experimentarmos um 
duplo processo de “exclusão do interior” (BOURDIEU, 2013).

Esse processo não atinge exclusivamente os alunos, mas também seus 
professores, que por vezes vivem uma realidade de dupla contradição: sentem 
falta de um “capital cultural” (BOURDIEU, 2011) de seus alunos que ele 
professor também não possui e como complemento desse quadro, geralmente são 
anunciados como estratégicos, mas não se percebem como tal do ponto de vista 
do reconhecimento social e das condições de trabalho.

Acolher as condições concretas do professor universitário brasileiro, sua 
história de vida, trajetória profissional, não significa afirmar que sua prática 
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pedagógica é adequada. Essa é uma confusão muito comum que em um dos 
extremos culpabiliza e no outro extremo desresponsabiliza o docente de seu 
trabalho e da autoria da sua ação pedagógica. Compreender os condicionamentos 
que constituem o fazer docente parece apontar para uma dupla solução que 
precisa ser encaminhada de maneira concomitante: modificar as condições de 
trabalho docente e, ao mesmo tempo, atuar na melhoria da prática docente.

No plano da organização do trabalho docente vivemos um cenário que 
poderíamos denominar de mudanças conservadoras. Mudanças por vezes 
anunciadas com um verniz de preocupação pedagógica, mas que possuem o foco 
claro na redução de custos. O professor ora é tratado como um recurso, que 
precisa ser melhor utilizado, ora como um custo que precisa ser reduzido. O 
professor é bem mais que recurso ou custo no processo pedagógico (GAULEJAC, 
2007).

É mister insistir que garantir e melhorar as condições de trabalho não significa 
acolher a prática docente atual. A prática atual não parece ser suficiente para o 
desafio que o país possui em seu processo de inclusão educacional. Compreender 
e acolher o docente e sua prática é ponto de partida e não ponto de chegada. O 
ponto de chegada é fazer da universidade brasileira uma escola também para seus 
professores. A partir daí poderemos ser uma escola mais efetiva para nossos alunos. 
Poderíamos refazer, então, uma pergunta clássica: quem educa os educadores? A 
prática refletida pode fazer da caminhada a própria escola dos educadores. Num 
momento em que não temos clareza do caminho, resta-nos pisar com cuidado 
e aprender com os próprios passos. A estrada, quando refletida, é uma grande 
escola.

Considerações finais

As políticas públicas de ampliação do acesso ao ensino superior não 
fragilizam o ensino oferecido neste segmento, mas revelam uma fragilidade já 
existente em todo o sistema educacional. É preciso reforçar que qualidade para 
poucos, no caso da educação, não pode ser considerada qualidade, como vários 
autores já enfatizaram. O acesso sem qualidade não pode ser considerado acesso. 
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Os “problemas” criados com a ampliação do acesso, na verdade, são como espelhos 
que nos ajudam enxergar nossa prática educativa no Brasil. O que podemos 
perceber com o auxílio desse espelho? O que gostamos ou não gostamos daquilo 
que enxergamos?

Para efetivação de fato dessas políticas, naquilo que cabe às instituições de 
ensino, o processo de formação continuada é um elemento fundamental, mas 
não pode se transformar num reprodutor do excesso de demandas e expectativas 
que assolam a escola em todos os seus segmentos. Se for assim, a formação perde 
seu potencial educativo. É importante que os processos reconheçam os elementos 
estruturantes que condicionam essas práticas. Que se estabeleçam como uma 
forma de aperitivo daquilo que se espera que o professor e a professora façam 
em sala de aula, ou seja, o professor precisa experimentar como discente o que 
ele deve oferecer como docente. As instituições educativas, por sua vez, precisam 
voltar a aprender mais, se desejam ensinar com mais efetividade e cumprir os 
grandes e belos desafios do nosso momento histórico.

Se as políticas públicas, em especiais àquelas do campo da educação, possuem 
um risco de redução de sua efetividade mesmo ocupando o centro do debate 
político, o mesmo pode acontecer com os processos formativos. A quantidade de 
cursos, congressos, semanas pedagógicas e palestras colocam no centro um tipo 
de formação e não, necessariamente, são indicadores da efetividade que se espera 
desses mesmos processos. Entre a possibilidade de uma casa do saber para poucos 
ou uma fábrica de diplomas para muitos, devemos nos negar a optar pelo mal 
menor. Parece mais digno buscar uma solução efetiva que equilibre essa gangorra 
entre acesso e qualidade.

A casa do saber precisa acolher todos os seus novos moradores: professores e 
alunos. Constituir-se numa oportunidade educativa acolhendo e transformando 
os condicionamentos históricos. Condicionamentos que possibilitaram os 
avanços que vivemos nas últimas décadas, mas que não podem ser tomados como 
empecilhos para os próximos passos. A falta de professores e alunos ideais é um 
desafio, mas também condição para chegar ao lugar que conseguimos chegar até 
o momento. Restam-nos, professores e alunos, aprender e continuar aprendendo 
o quanto for necessário. A aprendizagem é nossa razão de ser, nossa meta e o 
caminho para alcançá-la.
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Capítulo IX  

É possível! Docentes surdos na 
educação superior47

Falk Soares Ramos Moreira48 
Ranilce Guimarães-Iosif49 

Erenice Natália Soares de Carvalho50

Introdução

As duas últimas décadas presenciaram avanços significativos rumo à 
democratização do acesso à educação superior no Brasil. As políticas públicas 
regulatórias e redistributivas de educação adotadas a partir da década de 
90, apesar de apresentarem alguns problemas ligados ao seu viés neoliberal, 

47 Agradecimento especial à Patrícia Tuxi, pela parceria como intérprete durante a maior parte de orientação 
da pesquisa. Agradecemos também à Profa. Dra. Adriana Levino, professora da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, pela revisão do capítulo.

48 Mestre em Educação. Professor do Instituto Federal de Brasília-IFB. Autor da dissertação de mestrado em 
educação que originou este texto, sob o título: “História de vida e concepção de docentes surdos acerca das 
políticas da inclusão na educação superior do DF”(UCB, 2014).

49 Doutora em Política Social. Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Católica de Brasília. Orientadora da pesquisa.

50 Doutora em Psicologia. Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 
Universidade Católica de Brasília. Coorientadora do estudo.
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indiscutivelmente, promoveram a progressão na educação formal de estudantes 
de grupos historicamente excluídos da educação superior no País. No cenário 
contemporâneo, os surdos conseguem não apenas concluir a educação básica, 
mas, e, principalmente, concluir também a educação superior e chegar à docência 
universitária. Todavia, essa possibilidade ainda é restrita a um pequeno grupo 
que ao desbravar esses novos caminhos enfrenta muitos obstáculos e sonha com a 
expansão e garantia dessa possibilidade para os demais surdos no contexto nacional.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 
2011), no Artigo 24 que trata da educação, destaca a importância da acessibilidade 
linguística para o desenvolvimento acadêmico e social do estudante. No texto da 
Lei, o acesso ao ensino superior e a preparação profissional adequada são direitos 
assegurados à pessoa com deficiência e, para o seu exercício, serão “tomadas 
medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com 
deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais [...] e para capacitar 
profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino.” (Art. 24, item 5). 

Questões alusivas a essa demanda são abordadas neste capítulo, que tem 
como base a dissertação de mestrado em educação de um dos autores, um professor 
surdo da educação superior, que aqui reescreve seu texto em parceria com sua 
orientadora e coorientadora. O estudo em questão investigou as percepções 
de docentes surdos que atuam na educação superior em relação às políticas de 
educação inclusiva voltadas para os surdos no Brasil, desde a Lei 10.436/2002 
(BRASIL, 2015a). Trata-se de uma pesquisa qualitativa com base na metodologia 
da História de Vida, que procurou dar voz e visão a um determinado grupo ou 
minoria social. Os dados foram coletados por meio da entrevista semiestruturada 
e analisados por intermédio da análise de conteúdo de Bardin (1979). A pesquisa 
contou com a participação de cinco professores surdos que atuam em Instituições 
de Educação Superior do Distrito Federal e ministram a disciplina de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Um pouco sobre a inclusão educacional do surdo no Brasil

Na história do Brasil, o movimento de exclusão contra as pessoas com 
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deficiência tanto se manifestava em relação à restrição de seus direitos civis quanto 
na tutela imposta pela família e instituições que atuavam na área. Anteriormente 
à década de 1970, as ações voltadas para pessoas com deficiência concentraram-
se na educação ligada a projetos de caridade e assistencialismo. Havia pouco ou 
nenhum espaço para que esses indivíduos participassem das decisões em assuntos 
que lhes diziam respeito. Em relação ao sujeito surdo, a participação era quase 
inexistente, pois a ausência de meios de comunicação feita em sua língua, não 
proporcionava o mínimo da acessibilidade no processo de uma verdadeira 
participação, impedindo-o de reivindicar seus direitos e de se fazer presente.

Esse cenário começa a mudar em 1981, quando a Organização das Nações 
Unidas (ONU) declarou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. O resultado 
mais importante desse período foi o Programa de Ação Relativo às Pessoas com 
Deficiência, adotado pela Assembleia Geral da ONU, por meio de sua Resolução 
nº 37/52, de 3 de dezembro de 1982, que estabeleceu diretrizes para ações 
nacionais, com a participação dos deficientes nas tomadas de decisões (BATISTA, 
2004). Em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada 
na Tailândia, representa um marco definidor das ações e políticas públicas de 
inclusão ao tomarem como ponto de partida o direito de toda pessoa à educação.  
Em 1994, a ONU reforça a necessidade da inclusão por meio da Declaração 
de Salamanca, onde fica definido que os países participantes deveriam construir 
um sistema de qualidade para todos e adequar as escolas às características, aos 
interesses e às necessidades de seus alunos, promovendo sua inclusão escolar no 
sistema educacional. Nela, a pessoa com deficiência é reconhecida como um ser 
pleno de direitos e não mais como um ser limitado (incapaz). A partir de então, 
difundem-se os princípios e as práticas de educação inclusiva nos países membros.

Com esses acontecimentos e o Brasil sendo influenciado pelos resultados dos 
fóruns internacionais, é na década de 1990 que começa uma grande transformação 
do sistema educacional em todos os seus níveis e modalidades. Articuladas a 
partir da aprovação da Constituição Federal em 1988 (BRASIL, 2015b) e da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 (BRASIL, 2015c), as 
mudanças se processaram no âmbito dos financiamentos, do currículo, da gestão, 
da avaliação, da organização pedagógica, dos materiais didáticos e da presença dos 
instrumentos de comunicação na escola (ALMEIDA, 2009). Outras políticas de 
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inclusão também foram desenvolvidas, desde então. Uma das mais significativas, 
no que tange à comunidade surda, foi o reconhecimento da Língua Brasileira 
de Sinais como uma língua própria da comunidade surda − Lei 10.436/2002 
(BRASIL, 2015a). A lei dispõe sobre a obrigatoriedade da disciplina de LIBRAS 
nos cursos de magistério, de Fonoaudiologia e de formação em educação especial. 

É preciso destacar, também, o Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2013), 
que regulamentou a Lei nº 10.436/2002 (BRASIL, 2015a), voltado para a 
acessibilidade do sujeito surdo. O referido Decreto determinou que os cursos de 
Licenciatura e Fonoaudiologia incluíssem a LIBRAS como disciplina curricular, 
dando prioridade aos docentes surdos para ministrá-las. Entretanto, ainda existe 
uma grande lacuna entre os textos legais e sua execução nas instituições de ensino. 
Um dos desafios é encontrar professores surdos devidamente habilitados para 
ministrar aulas, seja na educação básica ou na superior. As legislações citadas 
confirmam-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(BRASIL, 2011) no Artigo 24, que estabelece (item 3b) o dever do Estado 
“à facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade 
linguística da comunidade surda”. E acrescenta (item 4), que “os Estados Partes 
tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores 
com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais [...]”.

As políticas regulatórias se tornaram importantes ferramentas no sentido de 
dar visibilidade às pessoas com deficiência, contudo, não bastam leis ou normas 
se elas não forem implementadas adequadamente, permitindo-lhes não apenas o 
acesso à escola, à universidade ou sociedade de um modo geral, mas também a 
progressão na vida acadêmica com condições de atuar na construção e socialização 
de novos conhecimentos. As políticas e os currículos das instituições de educação 
básica e superior precisam ser adaptados de maneira a contemplar as diversidades 
necessárias. Essas mudanças demandam, também, envolver a participação do grupo 
social a quem são dirigidas as políticas de inclusão, caso contrário, graves lacunas 
de atendimentos e de acessibilidade serão criadas ou reforçadas. Eis, portanto, a 
importância de ouvir a história das pessoas com deficiência e como relatam suas 
experiências nos espaços formais de educação, seja como discentes ou docentes.

Nas últimas décadas, por meio da luta dos surdos em busca do seu 
reconhecimento, tal educação vem sendo demarcada, paulatinamente, por uma 
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nova forma de compreender as diferenças humanas e passa a reconhecer os sujeitos 
surdos como social e historicamente construídos, sendo considerados pertencentes 
a “[...] uma comunidade linguística minoritária caracterizada por compartilhar de 
uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização próprios” 
(SKLIAR, 2004, p.102). Em face disso, observa-se, atualmente, um momento 
de transição significativa, deixando-se para trás o paradigma clínico-terapêutico 
e passando a representar os surdos e a surdez num outro campo paradigmático, 
conhecido como socioantropológico (STROBEL, 2008). Sob esse olhar emergente, 
portanto, a surdez passa a ser concebida não mais como uma limitação e/ou um 
defeito, mas como um traço cultural demarcado pela diferença, que, além de 
implicações nos campos linguístico e cultural, passa a ter consequências nos âmbitos 
social, político e educacional. Nesse contexto de lutas e afirmações perante uma 
sociedade dominante ouvinte, vem a necessidade de afirmação do sujeito surdo 
enquanto cidadão capaz, que deseja ter seus direitos respeitados. Esse respeito e 
reconhecimento passam essencialmente pela língua. É por meio da língua que se dá 
o acesso à comunicação, que é imprescindível ao ser humano.

No Brasil, a discussão sobre exclusão e a urgente inclusão de grupos outrora 
excluídos em espaços e serviços vem ganhando força e relevância, como preconiza 
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008). Esses conceitos não são vistos de maneira dicotômica por 
Martins (2000a, p. 11), como afirma:

[...] não estamos em face de um novo dualismo, que nos proponha as 
falsas alternativas de excluídos ou incluídos. A sociedade que exclui é a 
mesma sociedade que inclui e integra, que cria formas também desumanas 
de participação, na medida em que delas faz condições de privilégios e não 
de direitos. 

A ideia de sucesso, tão propagada pelos neoliberais, não supõe a cooperação 
ou a solidariedade, mas o triunfo na competição com os outros. Ser competitivo 
significa ter a capacidade de passar pelas provas que o mercado impõe, respondendo 
rápida e eficientemente às suas mudanças. E nisso, a pessoa com deficiência 
acaba prejudicada, pois exige-se que tenha ritmo e processo diferenciados para 
que almeje sucesso. A visão capitalista da inclusão de forma alguma inclui; pelo 
contrário, ela exclui, como descrito por Michels (2004, p. 31)
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Podemos considerar, então, que a exclusão e a inclusão são “representações” 
dos processos sociais excludentes e includentes, típicos da sociedade 
capitalista. Uma só existe em relação à outra. Ou seja, “a inclusão só pode 
ser pensada pela presença constante da exclusão”. 

Para compensar a falta de preparação para atendimento das pessoas com 
deficiência os governos, muitas vezes, criam políticas sociais, seja por razões de 
equidade ou de cálculo político, direcionadas para compensar conjunturalmente 
os efeitos da revolução tecnológica e econômica que caracterizam a globalização. 

Apesar de toda a legislação em vigor, Souza e Góes (1999) afirmam que o 
processo de inclusão do aluno surdo vem sendo acompanhado por professores 
e profissionais que desconhecem a Língua de Sinais e as condições bilíngues do 
surdo, provocando um sentimento de despreparo para atuar com essa população. 
Os depoimentos a seguir explicitam o que foi colocado pelos entrevistados quando 
relatam suas experiências como alunos na educação básica e na graduação:

Eu sempre fui obrigado a oralizar. Não tive nenhum tipo de contato com 
a Língua de Sinais [...]. Nem ao menos sabia da existência da comunidade 
surda. Sempre oralizando. E, na escola, tinha muita dificuldade. Meu 
aprendizado era limitado. Ler lábios era difícil, mas o tempo foi passando. 
Foi ruim nessa fase, porque não havia estímulos visuais que me fizessem 
desenvolver como na Língua de Sinais e isso seria muito melhor, mas só 
usava a língua oral. O meu processo educacional começou com o português. 
Meu ensino fundamental foi apenas com uso de português. Eu estudava 
numa sala do ensino regular, onde eu era o único surdo. Da primeira à 
quarta série, eu não tinha nenhum apoio, nem intérprete. Os professores 
acabavam me passando de ano, para que eu não ficasse na mesma série. Da 
quinta até à oitava, o único apoio que eu tinha era um professor particular 
que era ouvinte. Eu estudava em uma escola particular [...] onde só havia 
ouvintes e os professores desesperados me faziam apenas copiar tudo. E eu 
ficava ali, sem entender nada, não tinha troca, não tinha auxílio, reforço, 
nada. Tudo oral. (DOCENTE II- IES A).

[...] eu tinha deveras dificuldades em entender os professores falando em 
sala. Tive também dificuldade em minha primeira graduação, pois muitas 
vezes o intérprete faltava e acabava que tinha que contar com a ajuda dos 
colegas para me fornecerem o que os professores falavam para estudo 
posterior (DOCENTE IV – IES C).
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O estudo evidencia que os obstáculos colocados para os alunos surdos ao 
longo de sua experiência educacional não foram poucos. Quantos estudantes não 
desistiram ou acabaram sendo expulsos pela escola durante sua jornada? Por que 
foi tão difícil identificar docentes surdos para narrar suas histórias de vida? E por 
que é ainda mais difícil encontrar docentes surdas? Muitas questões foram sendo 
clareadas e outras foram surgindo ao longo das narrativas dos participantes do 
estudo, que apesar de também terem passado por muitas barreiras, conseguiram 
chegar à docência na educação superior, uma conquista celebrada por cada um 
deles, mas que infelizmente ainda provoca estranhamento na sociedade. 

De acordo com Goffredo (2004), para atender às necessidades educacionais 
especiais dos surdos no contexto acadêmico inclusivo, o primeiro passo é assegurar 
seu ingresso na universidade por meio do vestibular. Nesse sentido, a Portaria 
nº 3.284/03 (BRASIL, 2015e) dispõe sobre a responsabilidade das Instituições 
de Educação Superior (IES), públicas ou privadas, em assegurarem condições 
de acesso, permanência e atendimento especializado aos alunos com deficiência 
sensorial e física na educação superior.  No que tange às políticas voltadas para 
o atendimento específico do surdo, há de se destacar o Decreto nº 5.626/2005 
(BRASIL, 2013), que regulamentou a Lei 10.436/02 (BRASIL, 2015a), o qual 
reconhece a cultura surda e a educação bilíngue como formas de acesso e de 
permanência nos diferentes níveis de ensino. Assim, a LIBRAS passa a ser a 
primeira língua de instrução da pessoa surda, e a Língua Portuguesa concebida 
como segunda língua na modalidade escrita. Prevê, ainda, a presença do tradutor/
intérprete de LIBRAS e Língua Portuguesa em todos os níveis de ensino. No 
entanto, apesar de toda a regulamentação, o quesito acessibilidade ao processo 
seletivo e a oferta de oportunidades educacionais aos surdos na educação superior 
ainda não se tornaram realidade na maioria das instituições de ensino superior 
brasileiras (MARTINSb, 2006).

Para atender à demanda gerada pelo mencionado Decreto, e no sentido 
de criar uma proposta de educação superior bilíngue, a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), 
entre 2006 e 2008, autorizou a criação dos cursos de licenciatura e bacharelado 
de Letras/LIBRAS em 18 universidades públicas brasileiras, o que aumentou 
significativamente o acesso de pessoas surdas à educação superior. Os cursos 
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de Licenciatura e Bacharelado em Letras/LIBRAS oferecem a possibilidade de 
formar profissionais: o professor de LIBRAS e o intérprete de LIBRAS/Língua 
Portuguesa, possibilitando a inclusão das pessoas surdas nos diferentes níveis 
educacionais, no mercado de trabalho e na sociedade. Recentemente, os Institutos 
Federais de Educação Superior e outras universidades (públicas, confessionais e 
privadas) também passaram a desenvolver mais projetos voltados para o ingresso 
dos surdos, tanto como discentes quanto docentes da educação superior. 

Apesar dos avanços consideráveis, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido. Quando se trata de refletir sobre a ampliação das garantias legais e 
reais de acesso das pessoas com deficiência à educação superior, de forma justa e 
democrática, é preciso, ainda, superar um grande abismo criado historicamente 
no imaginário social e coletivo da população em geral e, mais precisamente, no 
meio acadêmico que possui muito receio e resistência à inclusão dessas pessoas 
nesse espaço restrito a grupo de privilegiados do país. Para Amaral et al. (1998), 
essas resistências são oriundas do fato de, no Brasil, só muito recentemente, tais 
discussões adentrarem esse nível de ensino. A temática da inclusão escolar no país 
ainda está muito focalizada no espaço da educação básica. A universidade precisa 
assumir e propor ações que ajudem a concretização de uma educação inclusiva 
que englobe todos os níveis e modalidades educacionais.

Hoje, com os avanços relativos ao papel da educação na construção e 
exercício da cidadania de todas as pessoas e com a importância que se atribui 
à educação continuada, somos levados a discutir o papel das Universidades 
para garantir presença e participação de pessoas com deficiência nos seus 
quadros docente, discente e de funcionários não docentes (AMARAL et 
al., 1998, p.2).

Dessa forma, cabe também às universidades o envolvimento com as 
questões que abarcam o acesso e a permanência desse grupo de pessoas à educação 
superior. Torna-se necessária a elaboração de subsídios teóricos sobre a inclusão 
e a deficiência numa perspectiva mais crítica e propositiva, que rompa com os 
paradigmas clínicos que sempre sustentaram as discussões que envolveram a 
pessoa com deficiência, e não somente quando do surgimento das demandas. Há 
necessidade de um envolvimento maior da academia nas necessidades da sociedade, 
uma sociedade que é diversa e, como tal, deve abarcar todas as necessidades. Não 
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se trata apenas de garantir o direito ao acesso, todavia à permanência e progressão 
com sucesso. Também não basta, apenas, garantir o direito de ser aluno, mas 
também o direito de ser docente e pesquisador, tanto na graduação como na pós-
graduação. Nesse caso, a universidade e as demais IES precisam rever suas políticas 
e práticas de inclusão. Um dos desafios a serem vencidos reside no problema da 
formação docente e dos discursos e representações sociais sobre aqueles a serem 
incluídos. As IES, aos poucos, estão buscando entender as demandas oriundas 
desse grupo de acadêmicos, entretanto, precisam aprofundar-se sobre tais 
demandas e compreender suas reivindicações. 

Vale ressaltar, contudo, que o acesso e a aceitação de tais necessidades 
referem-se às determinações das políticas de inclusão do MEC com a publicação 
da Portaria Normativa ME n° 14, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2015f ), 
que tem o objetivo de regulamentar o processo de acessibilidade para a educação 
superior. O Art. 1° desse documento cria o Programa de Acessibilidade na 
Educação Superior - “Programa Incluir” -, que objetiva fomentar a implantação e 
a consolidação de núcleos de acessibilidade com o intuito de promover ações para 
garantir o acesso pleno das pessoas com deficiência. Isso se constituiria, portanto, 
em uma política de inclusão que tornaria possível o acesso ao ambiente físico, 
aos portais e endereços (sites) eletrônicos, aos processos seletivos, às práticas 
educativas, às comunicações e às avaliações, respondendo concretamente às 
diferentes formas de exclusão.

Nesse sentido, há necessidade de aprofundar o compromisso e criar espaços 
para a formação de seus quadros de docentes para superar as formas excludentes 
e discriminatórias presentes no seu processo seletivo para o acesso aos seus cursos, 
bem como na adequação das condições alternativas de apoio educacional aos 
alunos com deficiência e seus professores, visando oferecer condições equiparadas 
a todos os alunos, independentemente das condições físicas e sensoriais que eles 
possuam (SANTOS, 2007).

Em face dos movimentos de reivindicação da Comunidade Surda e dos 
movimentos pela educação para todos, a LIBRAS foi oficializada como meio de 
expressão e comunicação pela Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2015a) regulamentada 
no Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2013), que 
também oficializa o Art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 
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(BRASIL, 2000), que afirma: “considera-se pessoa surda aquela que, por ter 
perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências 
visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS)” (BRASIL, 2005). As considerações apresentadas significam 
a necessidade de viabilizar as ações afirmativas para o cumprimento das diretrizes 
apontadas no Decreto n.º 5.626/2005 (BRASIL, 2013), que traz no Capítulo III, 
a inclusão de LIBRAS como disciplina curricular e no Art. 3º diz:

A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 
ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A discussão da LIBRAS como disciplina na educação superior é muito 
recente, como também a necessidade da formação de professores para esta língua. 
Silveira (2006) aponta que são poucos os surdos com formação pedagógica e 
mesmo os que a têm não sabem elaborar um currículo de disciplina escolar. 
Registra que o ensino de LIBRAS ainda é caracterizado em muitos contextos 
educacionais com muita improvisação. Os professores surdos formados como 
instrutores de LIBRAS para trabalhar com ensino dessa língua para ouvintes são 
contratados para serem professores de LIBRAS nas escolas de surdos, devido à 
falta de profissional habilitado nessa área, situação agravada na educação superior, 
que demanda uma maior formação dos docentes surdos.

O direito linguístico estabelecido pelo Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 
2013) implica disseminar a LIBRAS na sociedade e elucidar a necessidade de 
formação específica para apreensão e domínio que permitam estabelecer a 
interação comunicativa. Nesse contexto, delineia-se a atuação do professor e do 
instrutor de LIBRAS, contemplada pelo referido Decreto, no Capítulo III, Art. 
4° que determina:

[...] a formação de docentes para o ensino de LIBRAS nas séries finais do 
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena 
em Letras: LIBRAS ou em Letras: LIBRAS/Língua Portuguesa como 
segunda língua (BRASIL, 2013). [Grifo do autor].
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Filietaz e Tsukamato (2011) discorrem que, no contexto educacional, 
a figura do professor ou do instrutor surdo de LIBRAS é nova em termos 
processuais e históricos, que coincide com o ingresso dos surdos na educação 
superior. E o teor do Artigo 4º do Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2013) solicita 
redimensionamento desse nível de ensino. Segundo os autores supracitados, com 
o objetivo de atender às especificações do Decreto, as IES vêm se organizando, 
gradativamente, para a inserção dos professores surdos no ensino das LIBRAS, 
uma vez que o Artigo 7º do referido Decreto orienta que “nos próximos dez anos, 
a partir da publicação deste Decreto”, caso não haja docente com título de pós-
graduação ou de graduação em LIBRAS para o ensino dessa disciplina em cursos 
de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que apresentem 
pelo menos um dos seguintes perfis: 

[...] III- Professor ouvinte bilíngue: LIBRAS- Língua Portuguesa, com pós-
graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame 
de proficiência em LIBRAS, promovido pelo Ministério da Educação. [...] 
§ 2° A partir de um ano contado da publicação deste Decreto, os sistemas 
e as instituições de ensino básico e as de educação superior devem incluir 
o professor de LIBRAS em seu quadro do magistério. Art. 8° O exame de 
proficiência em LIBRAS, referido no art. 7° deve avaliar a fluência no uso, 
o conhecimento e a competência para o ensino dessa língua (BRASIL, 
2013).

O curso de Letras/LIBRAS consiste em um curso de graduação, com opção 
de Licenciatura, para quem quer ensinar LIBRAS e Bacharelado, para quem quer 
atuar como tradutor/intérprete. Conforme previsto no Decreto nº 5.626/2005 
(BRASIL, 2013), o licenciado surdo, prioritariamente, poderá atuar como 
professor de LIBRAS na primeira língua, nos níveis do ensino fundamental e 
médio, ou como professor de LIBRAS como segunda língua para ouvintes desde 
o nível fundamental até o nível superior de ensino. O capítulo IV do Decreto 
elucida no Art. 14, que:

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, 
às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação 
nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde 
a educação infantil até a superior (BRASIL, 2013). 
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Os espaços a serem percorridos e alcançados pelo sujeito surdo ainda estão 
em construção, tendo em vista a necessidade de que se aproprie de sua identidade, 
barrada pelo sistema educacional. Este não contempla a educação bilíngue, na 
qual o surdo deve ser ensinado por outro surdo, e desse modo, sua identidade 
cultural e linguística possa ser aprimorada até a educação superior, alcançando, 
assim, a cidadania plena e emancipada. Ainda não existe uma identidade docente 
surda sólida, devido ao desconhecimento da capacidade da pessoa surda para atuar 
como profissional da educação e as poucas experiências conhecidas ou registradas 
do professor surdo atuando, por vezes, trazem questionamentos sobre a sua 
capacidade de ensinar em sua própria língua (SANTOS, 2007). É importante 
destacar que a formação de professores surdos, enquanto identidade linguístico-
cultural é recente e ainda está em processo de formulação nas instituições escolares, 
principalmente nas IES, onde “[...] aceitar a sua presença no âmbito educacional 
como um profissional igual aos demais é ainda mais difícil” (SANTOS, 2007, p. 
27). O surdo como docente ainda é algo muito recente na história da educação 
brasileira e carece de mais estudos voltados para esse público. Quando se pesquisa 
a esse respeito, as pesquisas remetem ao surdo enquanto discente e não às suas 
experiências como docentes, principalmente quando se faz o recorte na educação 
superior. Não há informações oficiais quanto ao número de docentes surdos 
atuantes e nem em que instituições. 

Um pouco da história dos docentes surdos: da educação básica 
à educação superior

O caminho percorrido pelo surdo ao longo da história é comum às pessoas 
com deficiência. Muitas eram abandonadas à própria sorte ou confinadas em 
suas casas. A educação dos surdos no Brasil foi influenciada pela metodologia e 
concepção europeia, formuladas ao longo dos séculos XVI a XVIII. Essa concepção 
continuou até meados do século XX, sofrendo influências de estudos sobre 
audição e surdez desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, especialmente 
por profissionais da área médica, tornando a educação do sujeito surdo muito 
mais uma visão médica do que uma questão educacional (SACKS, 1998). Isso 
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posto, Strobel (2008) afirma que tais estudos preconizavam uma lógica a partir da 
qual os surdos brasileiros eram considerados doentes ou deficientes e vistos como 
sujeitos que necessitavam de tratamento especializado, de cura. A classificação dos 
graus de surdez surgiu também para pontuar o quanto esses surdos distanciavam-
se da norma estabelecida socialmente, do quanto podiam ou não ser curados 
ou normalizados. Devido a essa influência, iniciativas para a escolarização dos 
surdos passaram a ser sistematizadas e postas em prática no Brasil com um caráter 
normatizador, filantrópico e assistencialista em instituições com essa finalidade. 
Isso aconteceu com, mais recorrência, a partir do final do século XIX até meados 
do século XX, resultando na criação de instituições especiais que contavam com 
a atuação de professores especializados na área da surdez. Muitas vezes, esses 
profissionais eram trazidos da Europa, tendo em vista que, no Brasil, não havia 
profissionais habilitados para tal prática (SOARES, 2005).

A história de vida dos cinco docentes surdos que participaram do estudo 
nos permitiu compreender, por meio de seus relatos pessoais, como a educação 
dos surdos foi se desenvolvendo nas escolas brasileiras nos últimos 30 anos. Os 
depoimentos apontaram sentimentos diversos. Alguns ressaltaram a frustração e 
a vergonha por não se sentirem aceitos e entendidos pelo sistema que os recebeu 
(público ou privado). Outros apontaram a falta de sensibilidade e de preparo por 
parte considerável dos professores em toda a trajetória de vida escolar (desde a 
educação infantil à educação superior) para educar alunos surdos em sala de aula. 
Todavia, todos destacaram o contato com a LIBRAS como o marco definidor na 
sua aprendizagem escolar e no contato com o mundo.

Percebi que a Língua de Sinais me ajudou a estudar e conhecer o que 
era ideia e conceito. Não imaginava quanto tempo minha vida perdeu 
por ficar sem a Língua de Sinais. Minha família não imagina quanto eu 
perdia e não entendia nada. As pessoas falavam sobre política, eleições, 
religião e não entendia e não tinha outra pessoa para conversar. Quando 
comecei a conviver com a comunidade surda e respeitar a Língua de Sinais 
e a identidade surda, o mundo passou a ter significado. Daí eu percebi 
que precisava lutar e muito buscar forças para acabar com a proibição 
da LIBRAS. Penso em quantos surdos ainda estão perdidos por não 
conseguirem encontrar outros surdos para aprender a língua. Nós surdos já 
formados e com a vida melhor e conhecendo a Língua de Sinais precisamos 
mobilizar para juntos garantir vida a todos os surdos (DOCENTE I – IES 
A).
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Nas últimas décadas, as políticas educacionais voltadas para os surdos vêm 
sendo demarcadas por um novo olhar de percepção das diferenças humanas. Nesse 
novo cenário, os surdos se reconhecem como sujeitos social e historicamente 
constituídos de uma característica própria. Para eles, a Língua de Sinais se 
institui como uma marca linguística envolvida de valores e identidade própria, 
determinando uma comunidade.

Dentre os participantes do estudo, todos concluíram alguma graduação em 
Instituições de Educação Superior inclusivas, como também já participaram do 
curso de graduação Letras LIBRAS – Licenciatura, promovida pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Sendo assim, vivenciaram formas de ensino 
em uma instituição junto a colegas ouvintes, tendo a Língua Portuguesa como 
a língua utilizada na comunicação em sala de aula. Os participantes do estudo 
frequentaram, também, espaços onde a língua de instrução era a Língua de Sinais 
e nos quais, a quase totalidade dos colegas de sala era surda. 

Quando terminei o magistério, eu entrei para a faculdade de Pedagogia, 
isso em 2007, e lá havia um profissional intérprete e era ótimo! Mas, 
depois, ele saiu da faculdade e uma série de contratações de intérpretes 
foi sucedendo. E, a cada novo intérprete, eu percebia que os intérpretes 
que iam sendo contratados tinham um nível sempre mais baixo que o 
outro. Mas, mesmo agoniado com a situação, eu continuei meus estudos 
com esses intérpretes, que eram mais simples. Depois, fiz outra faculdade: 
Letras LIBRAS. Estimulou-me muito! Aprendi de verdade os conceitos 
da Linguística. Terminei, fiz mestrado e hoje já sou doutorando! Sempre 
tive muitos obstáculos na minha vida, mas sei que posso e vou conseguir! 
(DOCENTE I – IES A). 

É possível depreender do relato a falta de políticas de inclusão voltadas à 
educação superior para os estudantes surdos, tanto nas instituições da qual fazem 
parte, como do Estado. As contratações de professores surdos elucidam novos 
desafios pelo fato de que nem todas as IES possibilitam condições equitativas para 
que os sujeitos surdos possam concorrer às vagas abertas, quer sejam em IES pública, 
quer sejam em IES privada. As realidades sociais mostram que não se deixam 
facilmente apreender conceitos que fazem rupturas no paradigma neoliberal, que 
têm como bases a competição e a produção. Isso implica as perpetuadas questões 
de desrespeito às diversidades culturais que colorem e caracterizam o Brasil na sua 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   170 16/07/2015   17:16:00



É possível! Docentes surdos na educação superior  |  171 

composição de culturas diversas, isto é, multiculturalista. 
Em estudo desenvolvido por Bisol et al. (2010), surdos que entraram na 

educação superior faziam frente a expectativas, normas e modos de funcionamento 
diferentes daqueles de sua experiência escolar anterior. A adaptação à nova 
realidade dependerá de suas características pessoais, de suas habilidades, de sua 
história e da forma como encara esse período de desenvolvimento próprio da faixa 
etária do jovem adulto, marcado pela construção da identidade, da autonomia, de 
ideais e de relações interpessoais. 

Faculdade não foi nada fácil. Eu pensava que, na verdade, era difícil para 
todos os ouvintes. Os professores falavam muito e os colegas copiavam. No 
meu caso, ou via a intérprete, ou escrevia. No final, tinha que tirar xerox dos 
cadernos de colegas. Vivia pedindo. Mas, o melhor era quando apresentava 
os trabalhos. Os professores sempre diziam parabéns! Muitos nem olhavam 
a fundo o que eu fazia. Acho que pensavam: ele é surdo. Estar no nível 
universitário já é uma conquista. No curso de Letras LIBRAS, não. Lá, era 
cobrado. Tínhamos tempo de copiar e, sempre que vinha um conceito, era 
apresentado em power point. Assim, no final, tudo era enviado por e-mail. 
Muito melhor e acessível para todos nós. Espero que um dia as outras 
faculdades façam isso. Não são todos os surdos que querem fazer Letras. 
(DOCENTE V – IES D). [Grifo do autor].

Para muitos, ingressar como estudante na educação superior é o ponto 
máximo para o surdo. A narrativa do participante mostra que, para o aluno surdo, 
o grande obstáculo é a ausência de estratégias correspondentes à sua diferença 
linguística. O surdo se vê novamente refém da estrutura da instituição de ensino, 
um espaço que não se torna acessível! O resultado é o pedido contínuo aos colegas 
ouvintes, dos materiais que eles escrevem. Porém, essa fala remete à percepção 
do surdo sobre o professor e os trabalhos apresentados. Fica evidente a falta de 
preparo docente, que geralmente adota a postura: “não vou cobrar porque você 
já fez o máximo”! 

Todos os relatos evidenciaram o sucesso alcançado pela abordagem bilíngue 
no desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas mediante a 
aquisição espontânea da linguagem. Ressalte-se que a construção da identidade 
como pessoa surda parece não se repetir na aprendizagem da escrita (FERNANDES, 
2008). Outro ponto de análise, é o espaço de a educação superior proporcionar 

Educação Superior conjunturas políticas e perspectivas.indd   171 16/07/2015   17:16:00



172  |  Falk Soares Ramos Moreira; Ranilce Guimarães-Iosif ; Erenice Natália Soares de Carvalho

aos surdos a capacidade de elaborar e construir o conhecimento em patamares 
semelhantes aos dos ouvintes. Para muitos alunos, as dificuldades de leitura e 
escrita acabam interferindo nesse processo, frustrando-os quanto à capacidade 
individual de estarem nesse nível de ensino. 

É possível averiguar, no relato docente, como o surdo se percebe dentro 
do aspecto educacional por meio da narrativa. Ela aponta como a instituição 
superior se encontra despreparada para disponibilizar acessibilidade adequada ao 
surdo, apesar da existência de algumas legislações que garantem esse processo. 
Dado o contexto atual, sem a cultura de respeitar o instituído legalmente, os 
sujeitos com alguma diferença - que fogem dos padrões impostos pela sociedade 
- estão inseridos na previsão de terem que se submeter aos processos de luta, de 
reivindicações, de descasos. O surdo não tem a credibilidade da maior parte dos 
ouvintes e, comumente, acaba inserido nessa lógica, no conformismo histórico 
de serem incapazes. Os depoimentos evidenciam limitações no preparo docente 
ou adaptação curricular para alimentar o diálogo e a aprendizagem do estudante 
surdo na educação superior.

Quanto ao ingresso e exercício no ensino superior, o relato abaixo sintetiza 
bem a história contada pelos entrevistados e sua emoção ao ingressar na carreira 
acadêmica como professor:

Passar em um concurso foi um sonho para mim. Conseguir me tornar 
professor da universidade! Quase ninguém da minha família acreditou. Na 
verdade, eu também fiquei muito nervoso na hora do resultado. Pensava: 
agora, como iria ser?  Agora, era professor universitário e não em uma 
faculdade pequena. Foi uma emoção muito grande! De verdade, agradeço 
a Deus por isso e aos meus professores que me ensinaram LIBRAS e me 
ajudaram a pensar. Hoje, eu quero que outros surdos consigam também. 
(DOCENTE II, IES-A). [Grifo do autor].

Mesmo com toda a legislação em vigor, a presença de professor surdo nas 
instituições de educação superior no Distrito Federal ainda é muito restrita. O 
anseio sentido pelo entrevistado foi real, tinha uma base. Afinal, a educação 
superior mostra algumas lacunas, alguns espaços que ainda precisam ser ajustados 
para que o surdo seja realmente incluído como aluno e como docente. A fala 
abaixo resume um pouco esse processo:
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Tornar-me professor de um Instituto não foi fácil. Foram muitos 
obstáculos que enfrentei. O espaço inicialmente não tinha intérprete. 
Então, fiquei meses participando de reuniões sem ter acessibilidade. Para 
preencher diários ou tirar dúvidas no setor responsável, só por e-mail, pois 
a secretária não sabia LIBRAS e, ao tentar falar [o docente é oralizado], ela 
não entendia.  Não foi um processo fácil. Hoje, já dei dois cursos básicos 
de Língua de Sinais e tenho colegas surdos que também atuam aqui, 
agora. Mas, foi pelo programa do governo. Agora tem mais surdo, está 
mais fácil trabalhar. Ainda há muito a ser feito. A principal coisa: a prova 
de acesso para ingressar como professor e como aluno na IES. Não tem 
garantia de uma tradução contínua da Língua de Sinais para o português. 
(DOCENTE IV, IES-D). 

Não foi constatado na fala de nenhum professor entrevistado um sistema 
de acessibilidade diferenciado para um docente surdo. Na verdade, destacaram 
que a maior parte das reuniões para professores das instituições não contam 
com intérpretes. O estudo evidencia a inexistência de um ambiente de trabalho 
acadêmico com a devida acessibilidade linguística para o docente surdo. Não é 
fácil estar inserido num contexto no qual sua língua não é respeitada, ou seja, em 
um ambiente em que não haja o mínimo de acessibilidade ante as necessidades do 
docente surdo, necessidades estas na área de comunicação. 

Os docentes surdos ainda encontram dificuldades para cobrar melhores 
condições de trabalho das IES onde atuam; o medo da demissão e o número 
reduzido de docentes surdos são fatores que restringem essa reivindicação. Nas 
análises das Histórias de Vida, foi possível identificar que o nível de participação 
dos professores surdos nos movimentos que reivindicam direitos educacionais 
para os surdos ainda é incipiente e inconsistente. A participação ocorre em eventos 
isolados o que acarreta em poucos momentos de conscientização dos surdos em 
geral.  Todavia, os entrevistados ressaltaram como sua formação acadêmica e 
atuação na docência da educação superior contribuem para sua formação política 
e ajudam, de certa forma, na reivindicação por garantias de direitos já assegurados 
para os surdos e também de novas agendas e conquistas.

Os docentes surdos que atuam na docência da educação superior trazem 
uma história de vida marcada pela luta e pela aceitação da Língua de Sinais 
como forma de instrução e comunicação do sistema de ensino como um todo. 
Durante as análises dos relatos foi possível, também, perceber a falta de políticas 
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de inclusão próprias para a educação superior voltada para os surdos, tanto nas 
instituições da qual fazem parte como também do Estado. As contratações de 
professores surdos elucidam novos desafios, pelo fato de que nem todas as IES 
possibilitam condições equitativas para que os sujeitos surdos possam concorrer 
às vagas abertas, quer sejam em IES pública, quer sejam em IES privada. 

Os depoimentos apontam como o sistema educacional, em todos os níveis, 
ainda se encontra despreparado para disponibilizar a acessibilidade adequada ao 
surdo, apesar da existência de toda a legislação que assegura esse processo. Os 
protagonistas da pesquisa concebem a educação inclusiva como uma educação 
excludente. Em todos os níveis educacionais são evidenciadas a limitação no 
preparo do docente ou adaptação curricular para recepção e diálogo com os 
surdos. Na educação básica, foram inseridos em classes regulares sem um respeito 
maior sobre sua língua natural, causando, muitas vezes, estresse e fadiga. 

Não foi possível perceber mecanismos que pudessem ser consultados a fim 
de obter informações da quantidade de docentes surdos atuantes nas IES. Não há 
nos sites governamentais tais informações, tampouco o número de pesquisadores 
surdos, razão pela qual se sugere que tanto o MEC quanto o INEP aperfeiçoem 
os mecanismos para realizar tais buscas, até mesmo para verificar até que ponto 
o Decreto nº 5626/2005 (BRASIL, 2013) tem sido respeitado no que tange à 
preferência de docente surdo para o ensino da disciplina de LIBRAS na educação 
superior.

O estudo também constatou como há lacunas no discurso dos docentes 
surdos em relação às políticas públicas educacionais voltadas para eles em vigor 
no Brasil. Ficou claro que os docentes surdos ainda não têm uma postura de 
cobrança para com as IES em que atuam em relação ao espaço ser pouco acessível 
e ainda com pouca sensibilidade com a diversidade linguística. Há, ainda, uma 
falta de visão do sistema político social como um todo, que se faz primordial para 
a formação de vida e constituição de qualquer cidadão. Um ponto intrigante é 
que, embora os docentes surdos reclamem da falta de acessibilidade e da falta de 
aprimoramento ao acesso de todo o ambiente, relatam que a Lei nº 10.436/2002 
(BRASIL, 2015a) foi essencial na luta por seus direitos, tendo em vista ser ela 
que possibilitou a entrada e a permanência deles no ambiente acadêmico, quer 
seja como discente, quer seja como docente. O reconhecimento da Lei, e como 
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consequência, o reconhecimento da LIBRAS como sendo língua materna do 
surdo, deu a eles um empoderamento identitário.

Conclusão 

Pensar e dialogar em um ambiente ainda despreparado para a aceitação das 
diferenças ainda é difícil. Trabalhar e fazer com que os demais respeitem a minoria 
linguística e as especificidades trazidas com a Língua de Sinais constitui um longo 
caminho. O fato de termos saído da visão clínica para uma visão socioantropológica 
não pode ser diminuído, tampouco esquecido. Ao contrário, também não deve 
ser pensado como algo acabado. A existência e a persistência do cidadão surdo 
em uma sociedade imbuída de características e influências neoliberais, no qual o 
ser humano só tem valor se for produtivo, é um obstáculo a se enfrentar cada vez 
mais. Nessa lógica, o surdo é forçado a mostrar sua capacidade diariamente. Não 
pode ser vencido pelo estigma do “deficiente”. Pelo contrário, tem que se mostrar 
cada vez mais eficiente. Uma luta permanente, que se reflete em uma existência 
e não mais em coexistência de si mesmo. Contudo, esse cenário de pressão e 
desconfiança em relação ao potencial do surdo precisa e pode mudar.

A pesquisa realizada possibilitou conhecer um pouco a história de vida 
dos entrevistados e dar voz aos docentes surdos, uma contribuição ao estudo do 
processo educacional e profissional vivenciado por esse grupo restrito de docentes 
da educação superior. Dada a importância da temática abordada, considera-se 
que ainda há muito o que percorrer na investigação dessa área de conhecimento, 
tendo em vista a escassez de estudos voltados para a docência do surdo na educação 
superior e sua emancipação. Um dos grandes desafios é investigar, por exemplo, as 
dificuldades dos surdos para atuar como docentes em programas de pós-graduação 
Stricto Sensu, campo tão controlado pelas exigências das políticas de avaliação da 
CAPES. Mas se foi possível para os surdos chegar à docência na graduação, já é 
hora, também, de assegurar seu ingresso como docente na pós-graduação, campo 
de produção de pesquisas e construção de novos conhecimentos.

Os resultados do estudo indicaram que os docentes surdos que atuam na 
docência da educação superior trazem uma história de vida marcada por obstáculos, 
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mas também por luta, organização coletiva e superação. O estudo evidencia o 
engajamento dos surdos na reivindicação para que a língua de sinais passasse 
a ser aceita como a forma de instrução e comunicação dos surdos em todos os 
níveis e modalidades de ensino no Brasil. Os dados apontam as dificuldades nas 
condições de trabalho dos docentes surdos da educação superior, uma vez que as 
políticas de inclusão, tanto das instituições da qual fazem parte como do Estado 
brasileiro, ainda são limitadas e incipientes para esse grupo de profissionais. Por 
outro lado, o estudo também destaca a história de cidadãos surdos que superaram 
preconceitos e desafios educacionais e sociais e que hoje usam seu conhecimento 
e sua posição como docentes para influenciar as políticas de inclusão para os 
surdos. As constatações apontam para a necessidade de tanto a academia como as 
agências de fomento do Estado e as associações nacionais de pesquisa incluírem 
os docentes surdos em suas agendas de discussão e núcleos de tomadas de decisão. 
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Capítulo X

Docência universitária e didática 
emergente: novos caminhos para 

interrogar a realidade e redimensionar 
as experiências educativas

Marilza Vanessa Rosa Suanno51

Introdução

O presente capítulo tem por objetivo apresentar algumas características 
emergentes da didática complexa e transdisciplinar na educação superior. Vale 
situar que o trabalho do professor universitário, nas últimas décadas, vem sendo 
afetado por múltiplos fatores, e principalmente, pelos preceitos neoliberais e pelas 
novas ordenações do Estado, que tem impactado na precarização do trabalho 
docente, das condições de trabalho e de remuneração. Outro aspecto a destacar 
refere-se à flexibilização do trabalho com ampliação das funções exercidas e 

51 Professora do quadro efetivo da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG). Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). 
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periódicas submissões da produção docente a rigorosos e múltiplos sistemas 
avaliativos, dentre outros fatores, que tem afetado de forma substancial o trabalho 
docente, a concepção de docência e a concepção de universidade. A universidade 
como lócus do conhecimento, instituição social, democrática, plural, demanda 
lutar contra a precarização do trabalho docente e resistir à lógica neoliberal.

Etimologicamente, docência, do latim docere, significa ensinar, instruir, 
mostrar, indicar, dar a entender. “No sentido formal, docência é o trabalho 
dos professores. Na realidade, estes desempenham um conjunto de funções 
que ultrapassam as tarefas de ministrar aulas” (VEIGA, 2006). Em detrimento 
das atuais políticas educacionais, as funções do professor universitário têm 
sido amplamente modificadas e as novas atribuições, rotina e tarefas atropelam 
as efetivas funções, ou seja, extrapolam o trabalho docente. Esses tiveram que 
incorporar várias atividades, a título de exemplos, a busca por financiamentos, a 
prestação de contas, o registro de notas e informações no sistema informatizado 
da universidade, a montagem de equipamentos para viabilizar o trabalho, dentre 
outras.

E em meio a este contexto e outras tantas crises do século XXI, emergem 
novos caminhos para interrogar a realidade e redimensionar as experiências 
educativas e formativas. Novas concepções, práticas e ações inspiradas no 
paradigma educacional emergente (MORAES, 1997) intencionam: a reforma do 
pensamento (MORIN, 2011); o enfrentamento das incertezas, das ilusões e do 
mito da verdade científica; a humanização das relações; a participação popular em 
redes associativas que lutem por questões pertinentes e construam outros modos 
de vida e trabalho. Estes novos caminhos atuam na contramão de processos 
hegemônicos e neoliberais, que minimizam as questões educacionais à prestação 
de serviços, sem assegurar que essa seja um direito do cidadão e dever do Estado. 

As reflexões em torno do paradigma educacional emergente valorizam o 
conhecimento pedagógico, o conhecimento didático, as relações humanas, o 
diálogo, o pensamento complexo, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 
como possibilidades de uma educação emancipadora, multidimensional, 
multirreferencial, solidária, cooperativa e amorosa (SANTOS, 2000; MORAES, 
2008).

Emerge uma educação humanizadora intencionada a ensinar: o diálogo; a 
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compreensão; a diversidade cultural e a pluralidade dos indivíduos; a cidadania 
planetária; a dialógica democrática; a ética; a justiça social; a condição humana; 
o conhecimento pertinente e complexo, que seja crítico, histórico, social, 
ambiental e autopoiético; a capacidade de indignar-se e comprometer-se com 
a transformação de si mesmo e do mundo; a formação do humano autônomo, 
emancipado, solidário, cooperativo e consciente.

Nesta perspectiva, conteúdo e forma do processo de ensinar e aprender 
se redimensionam, por meio de um modo de pensar complexo, ecossistêmico 
e transdisciplinar, que intenciona superar, ou complementar, a perspectiva 
disciplinar, fragmentada, simplista e hiperespecializada. 

Morin (2000) reafirma a relevância da didática e argumenta que a grande 
inimiga da compreensão é a falta de preocupação em ensiná-la. O que tem 
agravado o individualismo, o egocentrismo, o egoísmo e que, consequentemente, 
alimenta a autojustificação e a rejeição do outro, do coletivo e do bem comum.

A complexidade emerge como um pressuposto da docência, e esta última 
passa a ser compreendida como uma atividade complexa, multidimensional, 
multirreferencial e autopoiética a ser inventada e reinventada pelo ser humano 
constantemente.

Didática

Etimologicamente, didática vem do grego: didaktiké, didátikos, do 
verbo “didasko”, que significa instruir, ensinar, expor com clareza. A didática 
é, simultaneamente, ciência da educação, disciplina pedagógica, campo de 
investigação e exercício profissional. 

A didática, como disciplina pedagógica, tem por conteúdo a sistematização 
de conhecimentos e práticas referentes aos fundamentos, condições, modos 
e realização do ensino e da aprendizagem, visando o desenvolvimento das 
capacidades mentais e afetivas dos alunos (LIBÂNEO, 2007). E simultaneamente 
articula os conhecimentos a ensinar, os modos de aprender, as relações pedagógicas 
entre professores e alunos, a convivência solidária, cooperativa e dialógica, que 
possibilita a mediação no processo de ensino e aprendizagem com potencial para 
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suscitar a ampliação da percepção, da consciência, da aprendizagem e da ação 
criativa. Libâneo (2012, p.28) compreende que:

[...] a didática reúne em seu conteúdo essas duas dimensões a serviço do 
processo ensino e aprendizagem: a lógica dos saberes disciplinares e a lógica 
da relação pedagógica. Permeando estas duas lógicas, introduzo as práticas 
socioculturais e tudo o mais que aí se deve incluir, a trajetória social dos 
alunos, a vida cotidiana, as mídias, as identidades sociais e culturais, etc., já 
que são integrantes das relações pedagógicas. Em outras palavras, a didática 
é concebida como disciplina que busca melhor compreender como ações 
de ensino podem gerar ações de aprendizagem, tendo como referência 
os conteúdos das disciplinas, para propor meios que favoreçam a mútua 
transição de um a outro. Desse modo, agrada-me hoje falar de uma didática 
básica [...], uma disciplina que expressaria algo como transdisciplinaridade 
das didáticas disciplinares.

Para Libâneo (2012), a metodologia de ensino mais adequada é aquela 
que ensina a pensar teoricamente, ou seja, cientificamente, com os conteúdos e 
métodos da ciência ensinada. A transdisciplinaridade, ao pensar cientificamente, 
incorpora subjetividades, cultura, saberes não-científicos e o autoconhecimento. 
Santos e Sommerman (2014) propõem a complementaridade e coexistência 
necessária entre ensino disciplinar e ensino transdisciplinar. 

A didática, em perspectiva complexa e transdisciplinar, surge em contexto de 
transição paradigmática (MORAES, 1997; SANTOS, 2000), de crises (MORIN, 
2011; BRAGA; GENRO; LEITE, 1997), por meio de processos de ruptura, de 
emancipação e de criatividade (TORRE; MORAES; PUJOL, 2008), pautado 
na articulação entre reforma do pensamento; reforma da sociedade; reforma da 
vida; reforma da educação; reforma da universidade; política de humanidade52 e 
política de civilização53 (MORIN, 2011).

O pensamento complexo propõe um modo de organizar o pensamento 
e a ação, por meio de relações e conexões contextualizadas na produção do 
conhecimento e da emoção via níveis de realidade, níveis de percepção do sujeito, 

52  A política de humanidade pauta-se no humanismo planetário, na governança global, em outra lógica 
político-econômica capaz de promover simultaneamente processos de globalização e desglobalização; cres-
cimento e decrescimento; desenvolvimento e involução; transformação e conservação.

53  A política de civilização visa ser capaz de garantir a dignidade humana, a diversidade cultural, e ser capaz 
de fomentar: política de qualidade de vida; política de convivência; política ecológica; política de solidarie-
dade; por meio da cidadania planetária e da sustentabilidade do planeta.
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implicados pela subjetividade, objetividade, cultura, natureza e sociedade. 
Neste sentido, emergem inovações nas intencionalidades dos professores 

de pós-graduação entrevistados nesta pesquisa54, e estes pretendem rever a 
finalidade da educação, da formação humana, e construir um trabalho docente 
inspirado na complexidade e no paradigma educacional emergente. De tal modo, 
a finalidade da educação passa a ser: promover a reforma do pensamento a fim 
de possibilitar pensar complexo e transdisciplinar para promover metamorfoses 
sociais, individuais e antropológica (MORIN, 2011), no intuito de salvaguardar 
a humanidade, a Terra-Pátria e dar prosseguimento ao processo de hominização 
(MORIN, 2003).

Os professores entrevistados visam construir práticas de ensino cooperativas 
e solidárias, autopoiéticas, comprometidas com o presente e o futuro da 
humanidade, bem como com potencial e coragem para agir e transformar pessoas, 
instituições, políticas públicas, enfim a relação homem-natureza-sociedade.

As inovações didáticas identificadas nesta pesquisa foram construídas por 
meio do trabalho docente por promover a reforma do pensamento (MORIN, 
2007), criar práxis complexas e transdisciplinares, em processos de docência 
transdisciplinar (MORAES, 2008). 

A práxis complexa e transdisciplinar constrói-se na relação ternária entre 
teoria, prática e experiência do sujeito (subjetiva, biográfica, autopoiética), no 
intuito de criar e promover conhecimentos e ações transformadoras. 

Os processos didáticos que emergem são incertos, no entanto, são apostas 
que demandam dos sujeitos envolvidos e das instituições uma consciência 
ampliada sobre o processo formativo, em perspectiva de auto-eco-heteroformação 
(PINEAU, 2006), e da capacidade de construção de práxis do tipo inventiva 
(LUCARELLI, 2009), a partir dos princípios operadores do pensamento 
complexo (MORIN, 2007; MORAES; VALENTE, 2008). 

Para Morin (2011a), a mudança nos rumos do capitalismo, é cada vez mais 
improvável, mas não é impossível.  O autor propõe que pensemos complexo 

54  Este capítulo apresenta os resultados parciais da pesquisa “Trabalho docente e pedagogia universitária sob a 
ótica do pensamento complexo e da transdisciplinaridade”, aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Goiás – UFG, protocolo nº 331/10, e em específico apontar características emergentes da didá-
tica transdisciplinar.
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e façamos metamorfoses (transformações com conservação). Para que isso 
ocorra é preciso criar outro modo de pensar, outras apostas e estratégias para, 
talvez, construir outras possibilidades para a vida em sociedade e para a vida no 
planeta Terra. A universidade e a pós-graduação stricto sensu são convidadas a 
contribuírem nesse processo de transformação e os docentes entrevistados nesta 
pesquisa manifestaram a intencionalidade de produzir ruptura paradigmática e 
construir de outras vias para educação e para a vida.

Na sequência, apresento algumas características da didática complexa 
e transdisciplinar, identificadas até o momento nesta pesquisa, sendo elas: a) 
reintrodução do sujeito cognoscente; b) pensar complexo; c) transdisciplinaridade; 
d) ampliação da consciência; e) religar cultura das humanidades e cultura 
científica; f ) conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza histórica; g) pensar 
prospectivo e comprometer-se com o presente e o futuro e h) trabalhar com 
metatemas, construir metapontos de vista e metaconceitos.

Reintrodução do sujeito cognoscente 

Os operadores55 cognitivos do pensamento complexo são a base para se 
pensar complexo e um destes operadores propõe o princípio de reintrodução 
do sujeito cognoscente. Tal princípio assume uma perspectiva autopoiética e 
compreende o sujeito como homo sapiens, faber, demens, ludens e mythologicus 
(MORIN, 2008), ou seja, sujeito complexo, multidimensional, sujeito de razão 
e de emoção, sujeito histórico, social, cultural, mas também sujeito biológico, 
cognitivo, pleno de subjetividade, psicoafetivo e enigmático. O pensamento 
complexo rompe com a lógica positivista que valoriza em demasia a objetividade, 
a neutralidade, a impessoalidade. Assim, na perspectiva complexa, as histórias de 
vida, os processos autorreferenciais e multirreferencialidade são significativos nos 
processos de construção do conhecimento e na aprendizagem (MORAES, 2010). 

55  Morin (2008) propõe como operadores do pensamento os princípios: a) princípio sistêmico-organizacio-
nal, b) princípio hologramático, c) princípio retroativo, d) princípio recursivo, e) princípio dialógico, f ) 
princípio auto-eco-organizador ou autoprodução e g) princípio da reintrodução do sujeito cognoscente no 
processo de construção do conhecimento. Moraes e Valente (2008, p. 9-10) propõem mais três princípios: 
a) princípio ecológico da ação, b) princípio da enação e c) princípio ético.
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O princípio da reintrodução do sujeito cognoscente compreende a 
inseparabilidade entre ser e conhecer e o papel dinâmico e ativo do sujeito 
na construção de mediações, relações, intercâmbios, conexões, auto-eco-
organizadoras do conhecimento que constrói. “Com a complexidade, resgata-se o 
sujeito, autor de sua história e coautor de construções coletivas, reintegrando-o ao 
processo de construção do conhecimento” (MORAES, 2008, p. 106). 

O ser humano, nessa perspectiva, é considerado em sua complexidade e 
o conhecimento produzido por ele é obra de uma bioantropologia (MORIN, 
2000; 2004; 2010). O conhecimento é construído pelo sujeito complexo 
e multidimensional a partir de seu nível de percepção, de consciência, de 
interpretação e de suas possibilidades de comunicação, de expressão e de 
linguagem.  Assim, todo conhecimento é uma reconstrução/tradução do sujeito 
numa cultura e num tempo determinado.  Dito de outra forma: “toda realidade 
se manifesta a partir do que o sujeito é capaz de ver, de reconhecer, de interpretar, 
de construir/desconstruir e reconstruir em relação ao conhecimento” (MORAES, 
2008, p.106).

Nesta pesquisa, a entrevistada X relatou que os sentidos e significados dos 
conceitos da Epistemologia da Complexidade fertilizaram o seu ser e o seu saber 
e lhe permitiram construir outro nível de consciência. Neste mesmo sentido, o 
entrevistado J analisa que todo conhecimento é autoconhecimento e condição 
para se viver e que a relação com o conhecimento é redimensionada, pois há uma 
relação integradora entre o pensar, o ser e o agir. Talvez por isso alguns entrevistados 
externaram sentimentos de prazer e de satisfação na relação interpessoal, na 
aventura pelo conhecimento nos processos de ensino e de orientação de pesquisas 
na pós-graduação stricto sensu. Esses mesmos entrevistados, contraditoriamente 
e complementarmente, destacaram que o trabalho docente é árduo, com muitas 
implicações e dificuldades.

Alguns entrevistados manifestaram que, por valorizarem o princípio de 
reintrodução do sujeito cognoscente e a autopoiese, desenvolvem com os pós-
graduandos reflexões auto-eco-heteroformativas; utilizam metodologias de ensino 
dialógicas e cooperativas; trabalham com pesquisas e narrativas contextualizadas 
(sujeito, percepções de níveis de realidade, cultural, relações e contexto) por 
compreenderem o conhecimento como autoconhecimento contextualizado.  
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Os processos de ensino intencionam mobilizar o pós-graduando para a 
metacognição, a ampliação da consciência, a sensibilização do ser humano, a 
articulação entre razão, emoção e corporeidade, de modo que a percepção do 
sujeito seja aguçada, assim como a sua potencialidade de criar inovações, ou seja, 
ações transformadoras do ser e da realidade. 

Pensar complexo 

Nesta pesquisa foi possível perceber a importância dos princípios operadores 
do pensamento complexo na estruturação da reforma do pensamento proposta 
por Edgar Morin. A Epistemologia da Complexidade e a transdisciplinaridade 
são apresentadas, pelos entrevistados desta pesquisa, como desafio na relação com 
o conhecimento, na atividade de pesquisa, nos processos de ensino, mas também 
na relação com a vida e com o meio. Assim como, uma possibilidade para a 
reforma da educação e a reforma da universidade. 

Para Morin (2009), a reforma universitária deve ser uma reforma 
paradigmática, reforma do pensamento, para tanto, é imprescindível ir além 
da organização disciplinar e da formação técnica e profissional. Isso significa 
dizer que, complementarmente à disciplinaridade, é preciso reorganizar o 
conhecimento, hoje disperso, disjunto construindo perspectivas didáticas e de 
pesquisa rumo à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade, religando cultura 
científica e cultura humanista. 

A Epistemologia da Complexidade compreende a realidade como sendo 
multidimensional dada sua constituição complexa (todo e partes) e o conhecimento 
construído como uma reconstrução do sujeito por meio de seu nível de percepção 
da realidade. Deste modo, os entrevistados desta pesquisa intencionam, na 
perspectiva da complexidade, que ao se analisar uma temática (de estudo ou 
de pesquisa) sejam religadas diferentes dimensões que a constituem, a fim de 
contribuir para uma compreensão sistêmica, organizacional, hologramática, 
dialógica, recursiva e retroativa sobre tal temática. E para isso, múltiplas 
referências podem ser necessárias para a compreensão da complexidade do objeto. 
Moraes (2010) apresenta que os fenômenos precisam ser compreendidos na sua 
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multidimensionalidade, observando a multicausalidade e a multirreferencialidade 
ocorrentes, procurando compreender as relações, as conexões e os vínculos 
mais importantes. Isto pressupõe também a necessidade de se trabalhar a 
multidimensionalidade humana a partir de estratégias de aprendizagem que 
envolvam não apenas os aspectos racionais, técnicos e simbólicos, mas também 
os aspectos intuitivo, mítico, mágico, afetivo, as múltiplas linguagens que dão 
sentido e significado a existência humana.

A passagem de um nível de realidade para outro ocorre a partir de processos 
auto-eco-organizadores, que possibilitem a ampliação dos níveis de consciência 
dos sujeitos, visto que existe uma correspondência entre níveis de realidade e níveis 
de percepção, assim como entre os níveis de percepção e níveis de consciência.

Transdisciplinaridade 

A transdisciplinaridade é uma corrente de pensamento que busca 
construir novos modos de compreensão da complexidade que se manifesta na 
contemporaneidade. A transdisciplinaridade incorpora a interdisciplinaridade 
e caracteriza-se por ir além das relações do campo disciplinar ao incorporar e 
valorizar diferentes formas de saber (experienciais, filosóficos, culturais, tradições, 
mitos, lendas...). A transdisciplinaridade relaciona-se com a complexidade 
humana e suas representações. 

A docência transdisciplinar pauta-se em princípios epistemológicos, 
ontológicos e metodológicos e se propõe a produzir conhecimento, rever a 
formação humana, o estilo e sentido da vida, e assim, ampliar a consciência do 
sujeito na relação homem, natureza e sociedade. Este modo de pensar ecologizante 
visa ampliar a compreensão do sujeito sobre si mesmo e sobre a complexidade e 
a pluralidade de representações de mundo. Este é um movimento de reforma do 
pensamento.

Na análise das entrevistas desta pesquisa foi possível compreender que 
há uma relação recursiva, complementar e coprodutora entre complexidade 
e transdisciplinaridade. Como podemos observar na fala dos entrevistados: 
“ao utilizar os operadores cognitivos do pensamento complexo se promove a 
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transdisciplinaridade (entrevistado S)”. “Para promover a transdisciplinaridade 
é preciso promover o pensamento complexo proposto por Edgar Morin 
(entrevistada V)”.

Em concordância com o exposto, Petraglia (2008, p. 83) apresenta que “a 
transdisciplinaridade é fruto do paradigma da complexidade, fundamentada por 
uma epistemologia da complexidade, também estando presentes em seu seio as 
interligações de sujeito-objeto-ambiente”.

A transdisciplinaridade, segundo Nicolescu (1999), diz respeito àquilo que 
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas, além 
de qualquer disciplina. E tem por pilar os níveis de realidade, a lógica do terceiro 
incluído e a complexidade. 

A entrevistada Y destaca o potencial da transdisciplinaridade para transformar 
a realidade, pois transforma as pessoas e os seus valores. Já o entrevistado H 
pontua que a transdisciplinaridade tem potencial para favorecer a ampliação 
da consciência, da visão e da atitude do sujeito. O entrevistado W, assim como 
a entrevistada I destacaram que a transdisciplinaridade é um desafio, e para o 
entrevistado S é uma inspiração. O entrevistado L declara que:

A transdisciplinaridade alterou a minha didática, posto que a 
transdisciplinaridade me alterou. A transdisciplinaridade me trouxe 
reflexões sobre a vida como um todo e a vida como um todo repercute na 
didática que faz parte dessa vida. A didática sob a ótica do pensamento 
redutor implica a uma compreensão de ensino e de aprendizagem muito 
aquém do que podemos ter quando a didática é praticada sob a ótica do 
que estamos chamando transdisciplinar (entrevistado L).  

A transdisciplinaridade tem um potencial construtivo e transformador, pois 
ao transcender as disciplinas as incorpora, assim como rompe com a linearidade 
e a fragmentação do conhecimento. A transdisciplinaridade tem a pretensão de 
religar conhecimentos (a partir da articulação de conceitos, noções, enfoque...) a 
fim de compreender a complexidade do real e assim construir um novo corpo de 
saber que atravessa, reorganiza e ressignifica os conhecimentos religados. Desta 
forma, a transdisciplinaridade demanda pulsão religadora, interação, dinamismo 
e criatividade do sujeito.
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Ampliação da consciência 

A principal inovação didática, na perspectiva do pensamento complexo e 
da transdisciplinaridade, é a busca pela ampliação da consciência do sujeito na 
relação com o objeto e com a vida, argumenta a entrevistada R. Nesta mesma 
perspectiva, o entrevistado H argumenta que a ampliação da consciência torna-
se conceito nuclear para se pensar a didática transdisciplinar, pois intenciona 
a ampliação da percepção dos sujeitos sobre si mesmo, assim como sobre os 
fenômenos. Desta forma:

As inovações não são instrumentais ou metodológicas senão de visão, de 
estratégia e de avaliação. Afeta o currículo no seu conjunto e ao enfoque 
dos conteúdos. Procura-se não só que o estudante aprenda a pensar, como 
também a sentir e a valorizar. (entrevistado H).

Promover estratégia didática de sentipensar pode contribuir para a ampliação 
da consciência do sujeito, visto que articula razão, emoção e corporeidade. 
Sentipensar é um conceito elaborado por Moraes e Torre (2004). Compreendo, 
a partir deste conceito, que caberia ao professor pensar estratégias de ensino 
que mobilize os alunos para sentir e pensar simultaneamente, ou seja, trabalhar 
conjuntamente razão, emoção.

A entrevistada O apresenta que a partir dos estudos da complexidade 
e da transdisciplinaridade pôde vislumbrar quatro tipos de consciência: a) 
Consciência de si como ser humano (autoconhecimento); b) Consciência do 
todo (interdependência); c) Consciência da necessidade de abertura do olhar 
e da atitude (diálogo); d) Consciência da necessidade de integrar fenômenos e 
situações aparentemente antagônicos (integração).

A ampliação da consciência faz emergir novas relações com o conhecimento, 
novas relações entre os sujeitos, novas relações com a natureza, novas relações com 
as culturas, novas relações com a transcendência. 

Ao promover a ampliação da consciência pode-se ampliar a percepção dos 
sujeitos, de modo que se percebam como sujeitos planetários, e assim mobilizá-los 
para interesses coletivos, qualificados para pensar o bem comum, a dignidade 
humana, a justiça social, a qualidade de vida, e desta forma, buscar se afastar 
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desses tempos de individualismo, desapego e desamparo social da modernidade 
líquida (BAUMAN, 2001). 

Religar cultura das humanidades e cultura científica

O pensamento complexo não é solução, mas desafio constante voltado 
à religação entre a cultura científica e a cultura das humanidades. Não 
há um receituário para a transdisciplinaridade, mas uma pulsão cognitiva 
contrária à fragmentação. Não se trata de diabolizar as especialidades, mas 
inseri-las em contextos mais amplos (entrevistado S).

A separação entre cultura das humanidades e cultura científica trouxe sérias 
consequências para a formação humana e para o conhecimento produzido e estas 
foram agravadas no século XX, como aponta Morin (2003). 

A cultura humanística é uma cultura genérica, que, pela via da filosofia, 
do ensaio, do romance, alimenta a inteligência geral, enfrenta as grandes 
interrogações humanas, estimula a reflexão sobre o saber e favorece a 
integração pessoal dos conhecimentos. A cultura científica, bem diferente 
por natureza, separa as áreas do conhecimento; acarreta admiráveis 
descobertas, teorias geniais, mas não uma reflexão sobre o destino humano 
e sobre o futuro da própria ciência (MORIN, 2003, p. 17). 

O pensamento complexo propõe a articulação entre cultura humanística 
e cultura científica para possibilitar a formação de “uma cabeça bem-feita56” 
(MORIN, 2003), que ao invés de acumular conhecimentos, dispõe de aptidão 
para pensar complexo.

Conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza histórica

Outro desafio transdisciplinar é construir ambientes de aprendizagem e 
de pesquisa, que possibilitem conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza 
histórica.

56  A expressão “uma cabeça bem-feita” é uma alusão e redimensionamento da formulação de Montaigne, que 
propôs como finalidade do ensino “uma cabeça bem-feita que bem cheia” (MORIN, 2003).
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De acordo com Morin (2003), a condição humana é marcada pela incerteza 
cognitiva e pela incerteza histórica. Para o autor, há três princípios de incerteza no 
conhecimento: o primeiro é cerebral: o conhecimento nunca é um reflexo do real, 
mas sempre tradução e construção, isto é, comporta risco de erro; o segundo é 
físico: o conhecimento dos fatos é sempre tributário da interpretação; o terceiro é 
epistemológico: decorre da crise dos fundamentos da certeza, em filosofia (a partir 
de Nietzsche), depois em ciência (a partir de Bachelard e Popper). Conhecer e 
pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a 
incerteza.

Para Morin (2003), além da incerteza do conhecimento convivemos com a 
incerteza histórica e o inesperado, pois não é possível ter certezas sobre o curso 
da história da humanidade. Para Morin, os grandes acontecimentos do século 
passado foram inesperados (Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, 
queda do Muro de Berlim, colapso do império soviético, dentre outros), por isso 
“ninguém pode predizer o amanhã” (MORIN, 2003, p. 61).

Bauman (2001) analisa que o projeto da modernidade apresenta-se como 
inadequado para enfrentar as incertezas do mundo atual, da modernidade líquida. 
Neste mesmo sentido, Santos (2000) compreende que o contexto de transição 
paradigmática pelo qual passamos se arquiteta em ambiente de incertezas, 
complexidade e caos e tem ampla repercussão (nas estruturas, práticas sociais, 
instituições, ideologias, representações sociais, inteligibilidade, vida cotidiana e 
na personalidade). 

Braga, Genro e Leite (1997) argumentam que inovações se geram em 
contexto de incerteza paradigmática, contexto no qual rompe-se com os 
paradigmas tradicionais, com a racionalidade cognitivo-instrumental, sobrepõe-
se outras racionalidades, como cognitivo-afetiva e, como propõe Santos (1989; 
1994), estético-expressiva e moral-prática, reconfigurando os saberes científicos, 
as humanidades e o senso comum, reconfigurando também as relações de poder.
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Pensar prospectivo e comprometer-se com o presente e o futuro

No meu trabalho como professora universitária motivo os meus acadêmicos 
e orientandos no sentido de aprenderem a pensar de forma sistêmica, 
relacional, processual, e pensar possibilidades, pensar prospectivo, 
buscar antecipar os fatos; aprender também a envolver-se, preocupar-se, 
comprometer-se com seriedade e responsabilidade com aquilo que estuda 
e investiga (entrevistada U).

Da fala da entrevistada U é possível analisar que a didática transdisciplinar 
articula-se ao pensamento prospectivo, ao pensamento pró-ativo. Como diria 
Hessel (2011), é preciso educar para ver o que se passa no planeta Terra, e 
assim indignar-se e comprometer-se com sua transformação. E como diria 
Morin (2011a), é preciso criar metamorfoses, ou seja, ações, processos, práticas 
transformadoras da realidade com a qual nos indignamos. 

Complementarmente ao exposto, apresenta-se como significativo considerar 
a importância de se promover transformações nas organizações, nas instituições 
universitárias, como orienta o entrevistado B. Nesse mesmo sentido, a entrevistada 
I propõe a discussão e a revisão do papel da universidade na sociedade atual, assim 
como o tipo de formação que esta oferece.

Trabalhar com metatemas e construir metapontos de vista e 
metaconceitos

As entrevistadas C e Y compreendem que para ensinar a pensar complexo, 
uma via inovadora, é religar conhecimentos e saberes em torno de metatemas. A 
entrevistada Q compreende que o estudo de metatemas favorece a construção de 
metapontos de vista, que se expressam na elaboração de metaconceitos:

Empenho-me em auxiliar os pós-graduandos a construir metapontos de 
vista sobre o homem, a terra, a vida, a natureza e o cosmo. O que requer 
leituras antropológicas, filosóficas, poéticas, biológicas, históricas... É um 
esforço cognitivo articulador, é preciso transitar entre as áreas para ir além 
delas. Com frequência pedimos ajuda de especialista para aprofundar em 
temas específicos, nos imbuímos da articulação e da busca pela totalidade 
(entrevistada Q).
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Morin propõe a articulação das disciplinas em torno de metatemas e orienta 
que “devemos aprender que a procura da verdade pede a busca e a elaboração de 
metapontos de vista” (MORIN, 2010, p. 29).

Neste sentido, complementarmente aos conteúdos disciplinares já 
trabalhados nas universidades, a presente pesquisa me permitiu compreender a 
relevância do estudo e do diálogo transdisciplinar sobre metatemas, como: mundo, 
terra, vida, humanidade, arte, história, conhecimento, culturas adolescentes, 
antropolítica, antropoética, democracia, sustentabilidade, cidadania, consciência, 
responsabilidade planetária, justiça e responsabilidade social, solidariedade, 
pluralidade cultural, diversidade, globalização, cultura de paz e não-violência, 
direitos humanos, pensamento sistêmico, transdisciplinaridade, condição 
humana, dentre outros.

Por meio do estudo de metatemas, em perspectiva interdisciplinar/
transdisciplinar, desenvolver a capacidade humana de pensar complexo, assim 
como ampliar a percepção e a sensibilidade do sujeito sobre as questões humanas, 
sociais e ambientais. E assim impulsionar a relação entre teoria e prática, com 
consciência ampliada, comprometimento, criatividade propositiva, atitude 
transdisciplinar, na elaboração e efetivação de ações transformadoras do real e do 
sujeito.

Pensar complexo demanda compreender o objeto de estudo e seus 
respectivos vínculos e relações, para assim buscar captar sua dinâmica sistêmica-
organizacional, recursiva, retroativa e não-linear. Neste sentido, compreende-se 
que as metodologias de ensino devam ser interativas e auto-eco-organizadoras de 
modo a favorecer a articulação de dimensões e referências. 

A título de exemplo, uma estratégia didática poderia ser construída por 
meio da utilização de mapas conceituais, da organização de ideias em redes, 
com a intenção de se criar uma visualização sistêmica, hologramática, recursiva, 
retroativa e dialógica da temática em estudo. A entrevistada Y narra que em 
suas aulas utiliza de mapas conceituais, pois: “os mapas conceituais me auxiliam 
na tentativa de fundir as perspectivas, as dimensões em torno do metatema de 
estudo”.

Os mapas conceituais são representações gráficas de conhecimentos 
organizados de forma articulada, e assim, favorecem a visualização dos conceitos, 
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das interações, das dimensões e possibilita a percepção da dinâmica dos 
conhecimentos religados. 

A representação visual de ideias e de suas dinâmicas de interação (fluxos, 
recursões, retroações, circuitos) atende a finalidade didática de construção do 
conhecimento transdisciplinar. Essas representações visuais são compreendidas 
como elaborações provisórias, incertas e vinculadas aos níveis de percepção da 
realidade, de inserção do terceiro incluído, que naquela elaboração foi possível 
articular e representar.

Considerações 

Este capítulo teve por intuito apresentar algumas considerações 
preliminares sobre a didática complexa e transdisciplinar emergente; destacar 
as intencionalidades docentes, didático-pedagógicas; e suscitar os processos de 
ensino e de aprendizagem na criação de novos modos de pensar por meio de 
novas relações entre sujeitos, teorias e práticas na construção de conhecimentos, 
atitudes e ações transformadoras ao:

• reintroduzir o sujeito cognoscente na produção do conhecimento e na 
transformação do estilo de vida; 

• auto-eco-organizar processos de ensino e compreensões por meio 
do modo de pensar complexo (multidimensional, multirreferencial, 
autorreferencial);

• criar metodologias transdisciplinares que produzam a ecologia dos 
saberes e suscite ambientes de aprendizagens saudáveis, dialógicos, 
colaborativos, que valorizem o trabalho coletivo, a autonomia e a 
ampliação da consciência. 

• religar cultura das humanidades e cultura científica; 
• conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza histórica;
• pensar prospectivo e comprometer-se com o presente e o futuro;
• trabalhar com metatemas mobilizando o ensino com pesquisa em torno 

da problematização e da transdisciplinaridade, a fim de construir 
metapontos de vista e metaconceitos.
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A didática, simultaneamente, ciência da educação, disciplina pedagógica, 
campo de investigação e exercício profissional, tem sido convidada a dialogar 
com o paradigma educacional emergente, o pensamento complexo e a 
transdisciplinaridade. Nesse contexto, vem ampliando olhares, perspectivas e 
possibilidades para transformar pessoas, conhecimentos, processos didáticos, 
ambientes escolares, relações com o conhecimento e com a vida e, assim, 
busca contribuir para promover a metamorfose social, individual e antropológica 
(MORIN, 2011). 
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conjunturas, políticas e perspectivas

A Universidade Católica de Brasília sedia a 

Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e 

Sociedade, desde 2008. Neste período, ela 

realizou seus objetivos com ampla variedade 

de atividades em pesquisa, ensino e extensão. 

Além de numerosos artigos cientí�cos, livros, 

capítulos de livros e participação em 

Congressos, seja no Brasil que no exterior, 

em outras línguas,  a Cátedra publicou 12 livros 

nos últimos 2 anos, enriquecendo a literatura 

no seu campo temático de Juventude, Educação 

e Sociedade. Dela participam, aproximadamente,

18 professores, entre Coordenador e Leitores, 

com abundantes publicações e projeção 

internacional. Além do mais, oferece iniciação 

cientí�ca para muitos estudantes da graduação, 

alguns dos quais se encaminham para estudos 

de mestrado e doutorado. Conta com seu 

escritório sede na UCB, além de um necessário 

suporte �nanceiro para pesquisas. Do ponto de 

vista administrativo, conta com secretaria 

executiva e atendente. Realiza relatórios anuais 

de suas atividades, em inglês para a sede da 

Organização em Paris, e em português para a 

Representação da UNESCO, em Brasília. 

Destaca-se a importância do diálogo entre a 

Representação de Brasília e a Cátedra. Esta 

Cátedra também participa de uma rede 

internacional de Cátedras (UNESCO Chairs on 

Children, Youth and Communities Network).

Geraldo Caliman, Coordenador

Cátedra UNESCO de Juventude, 
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Educação Superior

As políticas para a educação superior no Brasil, em cenário con�gurado por 

forte interpenetração entre esferas pública e privado, é campo de disputas de 

projetos e concepções sobre o papel do estado e seu planejamento, sobre a 

gestão, �nanciamento e organização da educação nacional. Perpassam essas 

concepções, embates atinentes à proposição e materialização de políticas 

educacionais, seus processos de avaliação e regulação e, mais recentemente, 

processos de �nanceirização que tem impactado a educação superior e suas 

instituições no Brasil.

Nesse contexto, estudos e investigações que deslindem análises direcionadas 

à compreensão do complexo cenário da educação superior no Brasil ganham 

importância e relevância e, certamente, traduzem diversos olhares que 

necessariamente não se intercruzam mas permitem aproximar e capturar 

desdobramentos desse processo no país. A obra coletiva “Educação superior: 

conjunturas, políticas e perspectivas” se apresenta como uma contribuição 

ao debate ao reunir textos oriundos de investigações e re�exões envolvendo 

educadores e discentes da UCB, UnB, IFB, UEG, UMA, University of Alberta 

(Canadá) e Universität Duisburg-Essen (Alemanha).

Essa coletânea problematiza questões atinentes as políticas, gestão e 

organização da educação superior, internacionalização, interdisciplinaridade, 

docência, formação de professores e inclusão. Trata-se, portanto, de diversos 

olhares sobre a educação superior e, que, certamente, contribuem com as 

re�exões sobre a esse nível de ensino.

Luiz Dourado
Professor Titular e Emérito da UFG

Membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

O livro “Educação superior: conjunturas, 
políticas e perspectivas” produz informações e 
uma excelente re�exão para a compreensão da 
educação superior sob diversos aspectos, entre 
eles o processo de internacionalização, 
contribuição para alcance da equidade social e 
para a democratização. Leitura importante para 
quem deseja conhecer ou está estudando os 
caminhos futuros deste complexo assunto. 
 
Maria Rebeca Otero Gomes, Coordenadora 
do Setor de Educação da UNESCO no Brasil



ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 SU

PERIO
R: conjunturas, políticas e perspectivas

conjunturas, políticas e perspectivas

A Universidade Católica de Brasília sedia a 

Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e 

Sociedade, desde 2008. Neste período, ela 

realizou seus objetivos com ampla variedade 

de atividades em pesquisa, ensino e extensão. 

Além de numerosos artigos cientí�cos, livros, 

capítulos de livros e participação em 

Congressos, seja no Brasil que no exterior, 

em outras línguas,  a Cátedra publicou 12 livros 

nos últimos 2 anos, enriquecendo a literatura 

no seu campo temático de Juventude, Educação 

e Sociedade. Dela participam, aproximadamente,

18 professores, entre Coordenador e Leitores, 

com abundantes publicações e projeção 

internacional. Além do mais, oferece iniciação 

cientí�ca para muitos estudantes da graduação, 

alguns dos quais se encaminham para estudos 

de mestrado e doutorado. Conta com seu 

escritório sede na UCB, além de um necessário 

suporte �nanceiro para pesquisas. Do ponto de 

vista administrativo, conta com secretaria 

executiva e atendente. Realiza relatórios anuais 

de suas atividades, em inglês para a sede da 

Organização em Paris, e em português para a 

Representação da UNESCO, em Brasília. 

Destaca-se a importância do diálogo entre a 

Representação de Brasília e a Cátedra. Esta 

Cátedra também participa de uma rede 

internacional de Cátedras (UNESCO Chairs on 

Children, Youth and Communities Network).

Geraldo Caliman, Coordenador

Cátedra UNESCO de Juventude, 

Educação e Sociedade

Coleção Juventude Educação e Sociedade

1. CALIMAN, Geraldo (Org.). Violências e Direitos 

Humanos: Espaços da Educação, 2013.

2. SIVERES, Luiz (Org.). A Extensão Universitária 

como Princípio de Aprendizagem, 2013.

3. MACHADO, Magali. A Escola e seus Processos 

de Humanização, 2013.

4. BRITO, Renato. Gestão e Comunidade Escolar, 2013.

5. CALIMAN, G.; PIERONI, V. ; FERMINO, A. 

Pedagogia da Alteridade, 2014.

6. RIBEIRO, Olzeni; MORAES, Maria Cândida. 

Criatividade em uma Perspectiva Transdisciplinar, 2014.

7. CUNHA, Celio; JESUS, Wellington;  GUIMARÃES-IOSIF, 

Ranilce. A Educação em Novas Arenas, 2014.

8. CALIMAN, G. (Org.). Direitos Humanos na 

Pedagogia do Amanhã, 2014.

9. MANICA, Loni; CALIMAN, Geraldo (Org.). 

Educação Pro�ssional para Pessoas com De�ciência, 2014.

10. SÍVERES, Luiz. Encontros e diálogos: pedagogia 

da presença, proximidade e partida, 2015.

11. SOUSA, Carlos Ângelo de Meneses (Org.).

Juventudes e Tecnologias: Sociabilidades e 

Aprendizagens, 2015.

12. GALVÃO, Afonso;  SÍVERES, Luiz (Orgs.).

A formação psicossocial do professor: As representações

sociais no contexto educacional, 2015.

R A N I L C E  G U I M A R Ã E S - I O S I F

S I N A R A  P O L L O M  Z A R D O

A L I N E  V E I G A  D O S  S A N T O S

O r g a n i z a d o r a s

Educação Superior

As políticas para a educação superior no Brasil, em cenário con�gurado por 

forte interpenetração entre esferas pública e privado, é campo de disputas de 

projetos e concepções sobre o papel do estado e seu planejamento, sobre a 

gestão, �nanciamento e organização da educação nacional. Perpassam essas 

concepções, embates atinentes à proposição e materialização de políticas 

educacionais, seus processos de avaliação e regulação e, mais recentemente, 

processos de �nanceirização que tem impactado a educação superior e suas 

instituições no Brasil.

Nesse contexto, estudos e investigações que deslindem análises direcionadas 

à compreensão do complexo cenário da educação superior no Brasil ganham 

importância e relevância e, certamente, traduzem diversos olhares que 

necessariamente não se intercruzam mas permitem aproximar e capturar 

desdobramentos desse processo no país. A obra coletiva “Educação superior: 

conjunturas, políticas e perspectivas” se apresenta como uma contribuição 

ao debate ao reunir textos oriundos de investigações e re�exões envolvendo 

educadores e discentes da UCB, UnB, IFB, UEG, UMA, University of Alberta 

(Canadá) e Universität Duisburg-Essen (Alemanha).

Essa coletânea problematiza questões atinentes as políticas, gestão e 

organização da educação superior, internacionalização, interdisciplinaridade, 

docência, formação de professores e inclusão. Trata-se, portanto, de diversos 

olhares sobre a educação superior e, que, certamente, contribuem com as 

re�exões sobre a esse nível de ensino.

Luiz Dourado
Professor Titular e Emérito da UFG

Membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

O livro “Educação superior: conjunturas, 
políticas e perspectivas” produz informações e 
uma excelente re�exão para a compreensão da 
educação superior sob diversos aspectos, entre 
eles o processo de internacionalização, 
contribuição para alcance da equidade social e 
para a democratização. Leitura importante para 
quem deseja conhecer ou está estudando os 
caminhos futuros deste complexo assunto. 
 
Maria Rebeca Otero Gomes, Coordenadora 
do Setor de Educação da UNESCO no Brasil
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