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Resumo

Este texto é o extrato de uma pesquisa, de abordagem metodológica quanto-qualitativa, realizada no período
2012-2013. Tem por objetivo refletir sobre a trajetória acadêmica de professores universitários, tomando
como unidade de análise os dados coletados em uma instituição pública estadual de Educação Superior. Os
resultados desta investigação apontaram para os caminhos estilhaçados desses profissionais no cumprimento
de suas funções básicas, a saber: pesquisa, ensino e extensão. Tal realidade revela que a ausência de uma
política institucional bem definida pode provocar, além de desgastes pessoais (físicos e psicológicos), uma
vulnerabilidade profissional no que se refere aos aspectos didático-metodológicos da prática desses
professores universitários.
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Summary

This text is an extract from a research, with quanto-qualitative methodological, approach held in 2012-2013.
Aims to reflect on the academic trajectory of college teachers, taking as unit of analysis data collected at a
state public institution of higher education. The results of this research pointed to the ways of these
professionals splintered in fulfilling its basic functions, namely: research, teaching and extension. This reality
reveals that the absence of a clear institutional policy may cause, beyond wear personal (physical and
psychological), professional vulnerability in relation to didactic-methodological aspects of the practice of these
professors.
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Como começou: inspirações, pretensões e tensões que fazem parte desta história

Esse texto é o recorte de uma pesquisa desenvolvida entre 2012 e 2013, possibilitada pela concessão de
bolsa de pesquisador visitante – cujo financiamento foi realizado por uma fundação estadual de fomento à
pesquisa. A equipe de colaboradores desta pesquisa foi composta por um grupo de professores-pesquisadores
de 2 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas – federal e estadual – de um estado da região nordeste do
Brasil. Pretendia-se, com os seus resultados, implantar um núcleo de ensino, pesquisa e extensão voltado
para a formação continuada dos professores da referida instituição. O referido Núcleo, assumindo uma
concepção de formação como continuum – por meio da qual se defende uma formação continuada voltada
para a qualificação docente (SANTOS, 1998), estaria voltado para uma qualificação pedagógica desses
professores universitários, cuja prática docente deve ser forjada, em virtude do compromisso ético com a
profissão, pelo conhecimento científico e pelo saber didático-pedagógico. Daí porque a prática docente, dada a
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complexidade do processo educativo, é construída cotidianamente. Não por outra razão, Pimenta nos alerta
que necessário se faz a formação de

[...] profissionais qualificados para exercer com determinação suas práticas educacionais. O professor,
responsável direto pelo cotidiano da sala de aula, apresenta-se, então, como mais ou menos qualificado para
exercer sua função, com maior ou menor autonomia e controle sobre seu processo de trabalho. Qualificado é
o professor que possui conhecimento científico, saber pedagógico e tem compromisso com o processo de
ensino-aprendizagem (PIMENTA, 2009, p.56. Grifo nosso).

Compreende-se, assim, que o ensino qualificado deve desalojar-se da relação dicotômica teoria-prática. A
reflexão sobre a prática, aliás, é apontada por muitos teóricos – Alarcão (1998), Hernández (1998) e Santos
(1998), como um elemento indispensável à formação continuada, uma vez que ela só tem sentido quando
traz respostas às necessidades levantadas pelos professores. E é nesse amálgama de teoria e prática que se
dá a “reelaboração dos saberes” (SANTOS, 1998). Nessa direção a formação continuada, levando em conta as
necessidades didático-pedagógicas e acadêmicas dos professores universitários da IES, provocaria essa
“reelaboração dos saberes”.
A IES pública, na qual a pesquisa esteve hospedada, nasceu como uma fundação educacional de caráter
privado, há 40 anos, passando a estatuto de universidade pública no ano de 2006. Ao ser cunhada como
Universidade, uma de suas missões precípua passou a ser a formação de professores para atuarem na
Educação Básica. Ao longo dos anos, seu leque de cursos foi ampliado e diversificado, passando também a
ofertar cursos de bacharelado em três áreas (Ciências sociais, humanas e zootecnia). No ano de 2012, a IES
contava com um montante de 8.000 (oito mil) alunos matriculados em diversos cursos de graduação,
pós-graduação e programas de extensão. Em relação ao quadro de professores, 182 eram efetivos
concursados, formados em cursos de graduação de bacharelado e licenciatura, além de possuírem títulos de
pós-graduação stricto sensu e lato sensu, a saber: especialistas; mestres e doutores.
Para a realização da investigação, o grupo inspirou-se nas questões levantadas por Isaia (2000): Quem é este
sujeito pessoal e profissional?
Quem forma o professor universitário?
É possível ajudar em sua trajetória de formação sem entendê-lo como unidade pessoa-profissional?
No intuito de responder a tais questionamentos foram percorridos os passos: levantamento da literatura
acerca do tema; diagnóstico dos aspectos socioeconômico-culturais, formação acadêmica e condições de
trabalho dos docentes; mapeamento dos espaços formativos e das políticas de formação continuada para os
docentes na IES; parceria com pesquisadores do campus da universidade federal, na cidade onde a pesquisa
foi realizada, a fim de estabelecer uma rede de formação voltada aos professores da educação básica da
região. A pretensão dos pesquisadores era que a existência de um Núcleo de formação pudesse dar
visibilidade à tramatura epistemológica e de saberes que tecem os laços de todos (os) nós da rede pública de
ensino, especialmente quando se trata da formação de professores.

Percurso metodológico: levantando as pistas e perseguindo os rastros

Para a fundamentação teórica da pesquisa realizamos um levantamento da bibliografia voltada para a
formação de professor. Nesse sentido, também foi preciso provocar no grupo uma espécie de tempestade de
autores que estão elaborando reflexões sobre os fundamentos teóricos da Educação Superior. Para a
montagem do corpus, foi utilizado o questionário como instrumento de pesquisa, organizado através de 4
eixos estruturantes: aspectos socioeconômico-culturais; formação inicial; atuação profissional e condições de
trabalho.
Cada um desses eixos envolveu perguntas fechadas e abertas, de forma a colher o maior número de
informações relacionadas, direta ou indiretamente, à vida pessoal e acadêmica dos 182 (cento e oitenta e
dois) docentes concursados do quadro efetivo da IES. Os questionários foram distribuídos com os membros
do grupo, responsáveis pela pesquisa, para que se efetivasse a aplicação junto aos professores dos 6 (seis)
campi da referida IES.
Para tentar garantir o maior número de questionários respondidos, tomou-se uma decisão de ordem
metodológica: os 182 docentes, pertences ao quadro efetivo da IES, sujeitos da pesquisa, tiveram acesso a
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questionários impressos e online.
Do total de docentes, somente 60 (32,96%) devolveram seus questionários respondidos. Do universo
respondido, 50 (83,3%) foram considerados válidos . Esse percentual contemplou todos os campi, permitindo,
dentro do critério de fidedignidade e representatividade, a existência de uma amostra significativa para as
análises.
Com os questionários em mãos, foram organizadas as categorias, com as devidas respostas dos docentes, em
planilhas Excel, para a tabulação dos dados. As planilhas possibilitaram a elaboração de tabelas, quadros e
gráficos. E esses, por sua vez, permitiram uma análise descritiva e interpretativa dos dados quantitativos.
Para a produção desse texto, extraímos do corpus da pesquisa informações que permitiram a caracterização
dos mestres e doutores – sujeitos da investigação, considerando o investimento que fizeram na formação
acadêmica, a despeito das exigências da IES. A intenção é apresentar uma reflexão sobre aspectos da
realidade pessoal e profissional desses profissionais, cujos caminhos são tortuosamente marcados de muitas
idas e vindas, para manter o exercício da docência na IES, e também fora dela. Nesse sentido, a
caracterização permite a compreensão de que este sujeito pessoal e profissional, embora constitua a mesma
pessoa, revela rastros de uma divisão.
Além disso, a caracterização do perfil dos mestres e doutores dá visibilidade ao que se faz unidade e
diversidade entre os docentes de uma mesma instituição de ensino, levando em conta o contexto
socioeconômico-cultural em que cada um deles viveu imerso – possíveis indícios da escolha profissional, as
exigências profissionais, bem como as tomadas de decisão pessoais e profissionais – o que os tornam sujeitos
singulares. Tal como diz Santos (1989):
[...] todos nós, cada um de nós, é uma rede de sujeitos em que se combinam várias subjetividades
correspondentes às várias formas básicas de poder que circulam na sociedade. Somos um arquipélago de
subjetividades que se combinam diferentemente sob as múltiplas circunstâncias pessoais e coletivas (op.cit.,
p. 107).
Há, portanto, uma diversidade de culturas, de experiências e modos de vida, que se colocam em interação
dinâmica, fazendo a tessitura dos nós na vida dos docentes – sujeitos da pesquisa. Foi isso que motivou a
investigação, uma vez que as categorias de análise referentes ao aspecto socioeconômico-cultural
obrigam-nos à compreensão epistemológica de que esses profissionais – na condição de sujeitos sociais,
históricos e culturais – não podem ter suas marcas apagadas nesta tensão que se estabelece na trama entre
o individual e o social.
Para caracterizar os docentes, considerando os limites do texto, foram destacados os seguintes indicadores:
gênero humano; faixa etária; ano de ingresso na IES, formação stricto sensu, ano de conclusão do curso,
carga horária semanal na IES, distribuição da carga horária por atividades desenvolvidas, distância percorrida
entre o local de moradia e os diferentes campi de atuação na IES, carga horária semanal em outra instituição,
tipo de atividade desenvolvida em outra instituição e renda individual.
As categorias não foram escolhidas aleatoriamente, o critério de seleção, para que elas fizessem parte das
questões que nortearam o questionário, se deu em virtude das respostas serem pistas do jogo de
continuidade e descontinuidade imposto pela realidade social à vida do ser humano. Ou seja,
O ser humano é também um ser fundamentalmente histórico-social, na medida em que seu passado constitui,
sob a forma do seu próprio passado, um momento importante do seu ser e atuar presentes. Já o ser humano
singular, enquanto singular, vive e constitui sua própria vida histórica espontaneamente, na medida em que
as recordações da própria pré-história constituem elementos importantes para as suas decisões entre
alternativas atuais e ainda mais para a sua unificação em sua personalidade. Isso aparece no nível social do
ser ainda mais decisiva e fortemente e, muitas vezes, de modo mais concreto. Sem essa ligação sintetizante
entre presente e passado (pouco importa se correta ou falsa) não existe nenhuma ação social do ser humano
singular nem do ser humano social (LUKÁCS, 2010, p.109).

As categorias selecionadas constituem, em última análise, o ethos da instituição de ensino superior – lócus da
investigação – cuja mantenedora é o governo Estadual. Por meio das respostas dadas pelos sujeitos da
pesquisa, revelam-se os descolamentos operados pelos respondentes, envolvidos com a instituição, não só do
ponto de vista do contrato de trabalho, enquanto um funcionário público, mas, sobretudo, como um docente
universitário que necessita atender a padrões éticos de comportamento em relação aos alunos, à Instituição
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em que traba¬lha, bem como aos colegas de trabalho. O lugar da docência, que implica na ação de ensinar, é
exigente na sua composição estética e ética. O ensinar genuíno é creditado sob esses dois princípios. Para
Freire:

Quando vivemos a autenticidade, exigida pela prática de ensinar-aprender, participamos de uma experiência
total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve
achar-se de mãos dadas com a decência e a seriedade (1996, p. 24).

Em tese, é através do trabalho que o homem se humaniza e ao mesmo tempo se emancipa. Daí porque o
desempenho docente, sobretudo de professores universitários vinculados a atividades acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão – depende, em grande medida, de suas experiências.

Identificação dos docentes: registros da identidade e marcas de pertencimento

Conforme anunciado acima será exposto quantitativamente os percentuais referentes à identificação dos
docentes, de modo que se possa ter visibilidade dos dados que revelam a identidade e as marcas de
pertencimento desses sujeitos.
Os dados mostram, em relação ao gênero, que há, do total dos sujeitos selecionados um equilíbrio entre os
gêneros: o gênero feminino 26 (52%) e 24 (48%) do gênero masculino. No que se refere à faixa-etária,
verifica-se que a idade mínima declarada pelos sujeitos da pesquisa foi de 33 anos, e a máxima de 65 anos.
Verificamos que a grande maioria dos docentes está na faixa etária entre 33 a 54 anos (74%). Essa
informação leva a supor que aqueles que adentraram nessa instituição de Ensino Superior já haviam trilhado
experiências em outros níveis e ou modalidades de Educação, chegando à docência de ensino superior numa
fase mais adulta e madura, profissionalmente.
Chama nossa atenção que mais de 50% dos docentes investigados ingressaram na IES no ano de 2004,
justamente no último concurso público promovido pelo governo do Estado e dois anos antes da instituição de
ensino ser transformada em universidade (2006). Outro grupo grande ascendeu à referida IES na década de
1990, quando ainda era uma fundação de ensino superior.
Analisando a formação continuada dos docentes, os dados revelam que dos 50 docentes que compuseram a
amostra da pesquisa, 8 (16%) tem como formação continuada principal a Pós-Graduação latu sensu -
Especialização – desses, 02 realizaram em universidades do Sudeste; 5 em universidades do Nordeste (no
próprio estado em que residem) e 1 não respondeu sobre o local da formação. Os cursos foram realizados no
período compreendido entre 1996 e 2006, o que significa que estão há 8 anos sem dar continuidade á
formação. Desses docentes, apenas 06 responderam a questão referente à idade. Desse total, 2 professores
têm menos de 45 anos; e os demais têm entre 53 e 63anos. É possível que esses últimos, em virtude da faixa
etária, já estejam próximos à aposentadoria, o que provavelmente não os deixem motivados a dar
continuidade à formação. A grande maioria (6) tem 40h semanais de trabalho dedicando de 04 a 12h em sala
de aula; 02 deles afirmam fazer pesquisa e 01 desenvolver atividades de extensão. Também a maioria (5)
não reside na cidade do campus em que trabalha, necessitando percorrer entre 63,6 a 137 km de distância.
Dos 50 participantes da investigação, 19 (38%) têm como última formação o nível de Mestrado. Os cursos
foram realizados nas universidades públicas federais da região Nordeste (a maioria localizada no Estado em
que residem) e apenas 1 docente fez seu mestrado numa universidade pública federal da região Sul do pais.
Esses cursos foram realizados-concluídos - no período compreendido entre 2000 e 2012. A maior
concentração foi entre 2008 e 2012. A idade dos mestres situa-se entre 35 – o mais novo – e 63 – o mais
velho: 4 estão na faixa de 35 a 39a; 5 na faixa de 41 a 59; 4 entre 50 e 56 e 1 tema mais de 60.
Considerando a maioria ter mais de 40 anos, significa que a continuidade da formação em nível de doutorado
requer certa pressa.
Essa constatação, principalmente em relação à faixa etária dos docentes que não continuaram a formação em
nível de doutorado, leva a refletir que o fato de os docentes da Educação Superior se sentirem desobrigados
de uma formação continuada pode tornar vulnerável seu próprio fazer docente.
Dos 19 Mestre, apenas 2 deles (10,52%) têm 20h semanais de trabalho na IES, os demais tem um vinculo de
40h semanais. Do total, 13 (68,42%) afirmam fazer pesquisa. Dedicam entre 04 a 20 horas semanais. Em
relação às atividades frente a sala de aula, quase a totalidade - 18 (94,73%) – desenvolvem as atividades
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dedicando entre o mínimo de 08h e o máximo de 20h semanais. As atividades de extensão são desenvolvidas
por 10 (52,63%) deles, dedicando entre 04 a 16h semanais
Os doutores constituíram um grupo de 21 (42%) docentes, dos 50, participantes. Desses, apenas 4 fizeram
um curso que tem relação com a prática pedagógica: Educação (01M); Letras (02F) e Literatura 01M). Os
restantes, 17 docentes, se doutoraram nas mais diferentes áreas de ciências exatas, naturais, da terra e
sociais: Agronomia (01F e 01M); Química (02F e 01M); Física (01M); Fisiologia (01F); Serviço Social (01F);
Clinica Veterinária (02F); Zootecnia (01M); Biotecnologia (01M); Sociologia (01F e 01M); História (01M);
Geografia (02M). Apenas 1 se doutorou em universidade privada, todos os demais cursaram em universidades
publicas: 16 no Nordeste (desses, apenas 3 no estado em que residem e trabalham); 02 em IES pública no
Sudeste; 1 também no Sudestes, mas em IES privada e 01 no exterior e 01 não respondeu. Eles se
doutoraram no período compreendido entre 1999 a 2012. A maior concentração foi em 2011. A idade dos
doutores varia entre 33 e 62: 3 estão na faixa entre 33 e 37; 13 de 40 a 49; 3 de 50 a 55 e 1 de 62a. Isso
significa que eles são mais jovens que os mestres e especialistas. Desse total 2 mulheres fizeram estágio
pós-doutoral (1 em Letras e 1 em Química).
O percentual de docentes com doutoramento é bastante significativo para a IES, no entanto, o número dos
que percorreram a formação no campo da educação contradiz com a necessidade inerente a prática
pedagógica em uma IES que se destina a formação de professores para a Educação Básica. Contraria a
própria declaração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2013-2017 afirmando que a fundação
instituída na década de 1990 nasceu com a “missão de preparar professores para o ensino do então 2º Grau
em áreas específicas. Nessa direção, [...] desenvolveu suas atividades acadêmicas em quase duas décadas
sem substanciais alterações, focada no ensino, como ‘mandava o figurino’ da Educação Superior de então”
(PDI 2013-2017). A missão inicial de formar docentes para a educação básica continua sendo prioridade na
IES. Do caminhar de fundação na década de 1990 para a transformação em universidade na segunda metade
da década de 2000, a IES oferece 7 cursos de Licenciatura e apenas 4 cursos de bacharelado.
Em que pese a formação do professor universitário calcada pela sua trajetória no universo da pesquisa (tal
como preconiza a LDB 9394/96), isso não parece se mostrar o suficiente, uma vez que ele pode acabar
ocupando o lugar da verdade – pautada em “sua pesquisa”. Mais ainda: uma limitação à própria pesquisa –
numa espécie de deslumbramento narcísico. Castanho (2001) também faz um destaque para isso quando
adverte que os professores universitários, ao concluírem seus cursos de pós-graduação stricto-sensu,
tendem:
[...] a levar [aos] alunos exemplos de dissertações e teses, passando a desenvolver cursos monográficos,
com temas geralmente desarticulados entre si [passando a considerar seus] projetos de pesquisa com
absoluta prioridade, encarando as atividades didáticas como perda de tempo, algo enfadonho, que seria
preferível que não ocupasse [seu] tempo (p.120).

Ainda em relação aos 21 doutores: 19 (90,47%) têm contrato de 40h semanais, somente 1 deles tem 20h de
trabalho e um tem 60h semanais. Na sala de aula, 20 (95,23%) dizem dedicar de 04 a 20h e 01 afirma não
está com sala de aula; na pesquisa, apenas 1 não desenvolve e 1 não respondeu. Os 19 (90,47%) também
afirmam dedicar o mínimo de 04h e o máximo de 20h semanais a pesquisa. No que se refere a extensão:
apenas 05 (23,80%) dizem realizar entre 4h (04 docentes) e 12h (01 docente) de atividades nessa área; 10
não realizam e 06 não responderam. Tal comportamento é explicado pelo fato de a maioria dos docentes não
residirem nos locais em que trabalham, além de a extensão, historicamente, não ser prioridade entre os
docentes das universidades. No entanto, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - 2013-2017 anuncia
entre as suas finalidades:

“II - promover, de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e a extensão e aperfeiçoar a educação superior
nos diferentes campos do conhecimento [...]; IV - integrar-se às regiões em que está inserida, pela extensão
da educação, da pesquisa e da atividade de prestação de serviços especializados à sociedade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade [...]”.

E define como um dos seus objetivos-metas:
“IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação superior, em
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articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos”.

O caminho é de pedras, como se pode sonhar?

Dos 50 docentes participantes da investigação foram identificadas duas situações: 19 (38%) residem nas
cidades onde trabalham e 31 (62%) não residem nas mesmas cidades do local de trabalho. Dos 19 primeiros,
18 deles têm 40 horas semanais de trabalho. Constatamos, ainda, que, desse total, 9 têm vínculo
empregatício, na área de Educação, com outra instituição – em sua cidade de origem. E 3 docentes acumulam
40h na IES e 40h em outra instituição. Ainda assim afirmam desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Os
demais não responderam a questão. Apenas 1 deles, no período da investigação, não se encontrava em sala
de aula, afirmando estar em cargo de gestão. 14 deles afirmaram dedicarem algumas horas semanais a
pesquisa e 10 declaram desenvolverem projetos de extensão.
Chama atenção o fato da grande maioria dos docentes não residirem na cidade do campus em que trabalham.
Desse total, o que reside mais perto do trabalho (cidades vizinhas) está a uma distância de 45,1 Km. E 7
docentes residem em cidades de outros estados do Nordeste, distantes mais de 200km do local de trabalho.
Verificamos, também, que 3 deles omitiram a questão inerente ao vínculo com outras instituições, mas 4
afirmaram ter vínculos nos locais em que residem. 13 deles afirmaram ter vinculo empregatício com outras
instituições. Todos na área da Educação e ou ensino; 03 afirmaram não possuir outro vinculo e os demais
(15) se omitiram de responder a questão. A maioria acumula 60h semanais de trabalho nas duas instituições,
alternando entre 20 na IES em estudo e 40 em outra, ou ao contrário: 40h na IES em estudo e 20 em outra.
Um dos docentes chega a ter 67h (40 na IES e 27 em outra) de trabalhos semanais em duas cidades
diferentes (distantes 136 km). O referido professor desenvolve as 3 atividades na IES – lócus da pesquisa:
ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, vale perguntar: como ele consegue produzir nessas condições?
Como é possível um profissional se deslocar de uma cidade para outra, desenvolver atividades e voltar para
assumir atividades em outra instituição?

Todos os docentes investigados têm vínculo empregatício efetivo com a IES. A referida instituição não dispõe
um plano de cargos e carreira que garanta a dedicação exclusiva aos docentes. A maior carga horária
permitida é de 40h semanais, a exceção de 1 docente que tem 60h semanais de trabalho (através de 2
contratos). Dos 49 docentes, 45 (91,84%) tem 40h e apenas 04 (8,16%) tem 20h semanais de trabalho.
Além disso, 24 (48%) docentes declararam que tem vinculo empregatício com outras instituições
desenvolvendo atividades na área da educação e ou ensino. Desses que afirmam ter outro vinculo 20 atuam
na capital e municípios do estado em que vivem; 03 atuam em outras cidades – de outros estados – da região
Nordeste; 01 não respondeu o local de trabalho. Convém salientar que a maioria desses docentes tem 40 na
IES, em análise, e 20 em outras instituições. Apenas 04 afirmaram não possuírem vínculos e 22 não
responderam a questão. Observando a renda individual desses que omitiram a informação – entre R$ 4 a R$
10 mil reais – é possível inferir que eles têm outro vinculo. Pergunta-se: como os docentes conseguem se
dedicar a pesquisa e a produção do conhecimento se eles não têm dedicação exclusiva ou mesmo exigência
de permanência na IES?

Isso nos leva a questionar sobre quais pesquisas e/ou projetos de extensão podem na verdade ser
desenvolvidos, quando se verifica que a maioria desses docentes não reside nas cidades em que trabalham,
assim como não tem dedicação exclusiva na IES?
Muitos deles trabalham em outras instituições, localizadas em municípios diferentes e até mesmo em outros
estados do Nordeste. Para Behrens (2011, p.5),
Os professores que se dedicam mais ao magistério e têm uma jornada de trabalho destinada somente à
Educação Superior podem atender melhor aos alunos, pois dedicam todo o seu tempo de atuação na
universidade, dividindo suas atividades entre a docência e a pesquisa.

Os profissionais em estudo são licenciados e bacharéis que atuam em tempo parcial na IES e, também, em
tempo parcial em outras instituições de educação. Portanto, por se dedicarem exclusivamente a docência,
inferia-se que eles investissem na formação pedagógica, como forma de se aperfeiçoarem nas atividades
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inerentes à formação de professores para a Educação Básica. No entanto, esta não é a realidade de todos os
docentes que atuam nesta instituição. E até mesmo aqueles que prosseguiram em sua carreira acadêmica,
muitos optaram pela sua área específica de estudo – investindo pouco ou quase nada, conforme nos
revalaram os dados, em sua formação pedagógica no que diz respeito, especificamente, ao ensino.
À guisa de (in) conclusão
Os resultados iniciais dessa investigação revelam que os profissionais desta instituição de ensino de Educação
Superior, pelos diferentes motivos acima expostos, têm percorrido caminhos estilhaçados em sua trajetória
acadêmica, devido aos percursos tortuosos que eles enfrentam para cumprir sua jornada profissional. Muitas
de suas funções básicas – ensino, pesquisa e extensão – que se apresentam como a triangulação fundante de
uma instituição pública universitária – não são cumpridas conforme as exigências necessárias, tal com o é o
caso, sobretudo, da pesquisa e da extensão. O ensino, por sua vez, vai se assemelhando a de um professor
da categoria horista, que apenas cumpre o mero ritual de “dar aulas”. Esses caminhos estilhaçados e
percursos tortuosos não deixam de ser faces de uma mesma moeda, o que leva os profissionais a se
deslocarem por quilômetros de distâncias – seja para desenvolverem suas atividades, seja para buscarem,
individualmente, a formação continuada.
Tal realidade nos revela que a ausência de uma política institucional bem definida pode provocar, além de
desgastes pessoais (físicos e psicológicos), uma vulnerabilidade profissional no que se refere aos aspectos
didático-metodológicos da prática desses professores universitários. A IES, por sua vez, tem revelado
dificuldades, tanto do ponto de vista estrutural como acadêmico para se qualificar como universidade. Ou
seja, não consegue dar conta, em sua plenitude, de sua missão no que se refere às três funções básicas –
ensino, pesquisa e extensão, para a qual foi criada; oferecer ensino de qualidade aos seus graduandos e
instituir a pós-graduação stricto sensu de forma a promover a cultura da pesquisa e a qualificação profissional
dos seus próprios docentes e de inúmeros profissionais dos diversos campi que se hospeda naquela região.
Neste sentido, poderíamos dizer, metaforicamente, que são caminhos de pedras. E, parafraseando o
cancioneiro, perguntar: como podem sonhar?

Referências
ALARCÃO, Isabel. Formação continuada como instrumento de profissionalização docente In: VEIGA, Ilma
Passos A. (Org). Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas: SP, Papirus, 1998.
BEHRENS, Marilda Aparecida. Docência universitária: formação ou improvisação?
Educação, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 441-454, set./dez. 2011.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9.394/96. Brasília, DF. Brasil, 1996.
CASTANHO, Sérgio. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (Orgs.) Pedagogia Universitária: a aula em foco. 2 ed.
Campinas, São Paulo: Papirus, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 20 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
HERNÁNDEZ, Fernando. A importância de saber como os docentes aprendem. In: Pátio. Porto Alegre, Artes
Médicas, 1998, 04: 8-13.
ISAIA, Silvia Maria de Aguiar. Professor universitário no contexto de suas trajetórias como pessoa e
profissional. In: MOROSINE, Marília Costa (Org.). Professor do ensino superior: identidade, docência e
formação. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2000, p. 21-34. Mime.
LUKÁCS, György. Prolegômenos para uma antologia do ser social. São Paulo: Boitempo, 2010.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI - 2013-2017. Universidade Estadual de Alagoas –
UNEAL, 2013.
PIMENTA, Selma Garrido: Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo, 2009.
SANTOS, Boaventura de Souza: Introdução a uma ciência pós-moderna. Porto: Afrontamento, 1989.
SANTOS, Lucíola Licínio de Castro P. Dimensões pedagógicas e políticas da formação contínua In: VEIGA, Ilma
Passos Alencastro (org.). Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas: SP, Papirus, 1998.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/os_caminhos_estilhacados_da_trajetoria_academica_de_docentes_univ.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Recebido em: 26/06/2014
Aprovado em: 27/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/os_caminhos_estilhacados_da_trajetoria_academica_de_docentes_univ.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


