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“O pensamento pressupõe a linguagem e (...) a linguagem é 
impossível fora da sociedade. O pensamento é essencialmente 
histórico, cada manifestação do pensamento é um momento de 
um encadeamento histórico e é também, ainda que não 
exclusivamente, sua expressão. E, igualmente, o pensamento é 
social, cada uma de suas manifestações é um momento do meio 
social; dele procede agindo, em retorno, sobre ele, e o exprime, 
sem ser redutível a isso.” 

Castoriadis (1999, p.279) 
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RESUMO 
 

A presente tese versa sobre as representações sociais sobre ensino superior de 
professores de graduação da área da saúde de categoria administrativa privada. Considerando 
que o ensino superior da rede privada, atualmente representando 88,9% das IES, entendemos 
que deveríamos centrar nossa investigação junto aos professores, procurando compreender as 
significações que estabelecem com este ensino. Pressupõe-se que as normas externas e 
internas vêm imprimindo valores configurados e configurantes nas e das representações 
sociais sobre o ensino superior de professores, favorecendo o rompimento com as funções 
desse ensino. As conseqüências dessas representações ainda são pouco apresentadas em 
estudos e se fazem necessárias e importantes. Questiona-se como os professores 
compreendem as funções do ensino superior? Como analisam o ensino superior? Que 
representações sociais vêm construindo sobre este nível de ensino? Além disso, considerando 
a importância de analisar as possibilidades de mudanças frente às situações que estes 
professores são confrontados, nosso estudo procura investigar também quais as formas de 
valoração e afrontamento (confrontar e enfrentar) que eles vêm construindo em seu cotidiano. 
O objetivo foi apreender as representações sociais de ensino superior de professores de cursos 
de graduação presencial na área da saúde, examinando o contexto histórico-social e 
descrevendo as redes de significações e de apoio social em que os professores ancoram seus 
conhecimentos, valores e formas de afrontamentos. A pesquisa utilizou como referencial 
teórico a Teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978), os conceitos de valores de 
Hessen (1980) e os conceitos de afrontamento de Leibovich e Cols (2002). O desenho de 
investigação foi pautado em Vasconcelos (2002), focando a interação da abordagem 
quantitativa e qualitativa da pesquisa. A metodologia aplicada foi diversificada, iniciando-se 
por meio de um pré-teste (CZAJA; JOHNNY, 1996), passando para a aplicação de 
questionário semi-estruturado e de um inventário de valoração e afrontamento (LEIBOVICH; 
COLS, 2002) a 79 professores. Os processamentos de análise dos dados foram realizados no 
programa excel e depois com análise de conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2003). Tais 
procedimentos permitiram a criação de cinco categorizações de valores contidos nas 
representações sociais investigadas, a saber: valores sociorelacionais, valores normativos, 
valores identitários, valores gnosiológico-pedagógicos e valores socioprofissionais. Foram 
levantadas duas formas de valoração do ensino superior: desafio e ameaça. As estratégias de 
afrontamento centraram na emoção e de forma passiva e evitativa. A análise das 
representações sociais dos professores apontou um rompimento da função do ensino superior 
na IES, tal como ela vinha sendo historicamente preconizada. 

 
Palavras-chave: Representações Sociais – Ensino Superior –Valores  
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ABSTRACT  
 

The present thesis deals with the graduation of the area of the health university professors’ 
social representations about higher education of private administrative category. Considering 
that the higher education of the private net, currently representing 88.9% of the IES, we 
understand that we would have to center our inquiry next to the university professors, looking 
for to understand the meanings that establish with this education. The disruption with the 
functions of this education is estimate that the external and internal norms printing values 
configured and configurantes in and of the social representations on higher education in the 
university professors, favoring. The consequences of these representations still little are 
present in studies and if they make necessary and important. It is questioned, as the university 
professors understand the functions of higher education? How they analyze higher education? 
That social representation comes constructing on this level of education? Moreover, 
considering the importance to analyze the possibilities of changes front the situations that 
these university professors are collated, our study look for to also investigate which the forms 
of valuation and confrontation (to collate and to face) that they come constructing in its daily 
one. The objective was to apprehend the social representations of higher education in the 
university professors of courses of actual graduation in the area of the health, being examined 
the description-social context and describing the nets of meanings and social support where 
the university professors anchor its knowledge, values and forms of confrontations. The 
research used as regarding theoretician the Theory of the Social Representations of Moscovici 
(1978), the concepts of values of Hessen (1980) and the concepts of confrontation of 
Leibovich and Cols (2002). The inquiry drawing was reference in Vasconcelos (2002), focus 
the interaction of the quantitative and qualitative boarding of the research. The applied 
methodology was diversifying, initiating itself by means of a daily pay-test (CZAJA & 
JOHNNY, 1996), and passing to the application of half-structuralized questionnaire and an 
inventory of valuation and confrontation (LEIBOVICH & COLS, 2002) the 79 university 
professors. The processing of analysis of the data had been carried through in the program 
excel and later with content analysis (BARDIN, 1977; FRANCO, 2003). Such procedures had 
allowed the creation of five categories of values contained in the investigated social 
representations, namely: social-relational values, normative values, identity values, 
cognizance-pedagogic values and social-professionals values. Two forms the valuation of 
higher education as being: challenge and threat. The confrontation strategies had centered in 
the emotion and of passive and preventive form. The analysis of the social representations of 
the university professors pointed a disruption of the function of superior education in the 
higher education institutions, as it came historic being praised. 

 
KEIWORDS: Social Representations - Higher Education – Values 
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PRÓLOGO 

 
O esquema de referência de um autor não se estrutura apenas como 
organização conceitual, mas está amparado num fundamento motivacional 
de experiências vividas. Através delas, o pesquisador construirá seu mundo 
interno, habitado por pessoas, lugares e vínculos que, articulando-se com um 
tempo próprio, num processo criador, configurarão a estratégia do 
descobrimento. 

(PICHON-RIVIÈRE, apud QUIROGA, 1991, p.19) 
 
 

A apresentação deste prólogo busca esclarecer as minhas “âncoras” na construção 

do pensamento expresso nestas páginas sobre o ensino superior, na perspectiva da Teoria de 

Representações Sociais de Moscovici, integrando uma trajetória de estudos anteriores e 

diferentes vivências em diversos grupos de pesquisa. 

Antes de estar no programa da PUC-SP, já havia percorrido, de forma igualmente 

responsável, outros cursos e, obviamente, viajado por outras literaturas que, somadas a uma 

experiência profissional, me permitiram construir a presente tese. Daí a valia deste prefácio 

que vem dizer da longa caminhada percorrida, análoga à de “Santiago de Compostela”, 

passando por grupos sociais e acadêmicos diversos e de linguagem polissêmica que busquei 

aproximar e enraizar na educação.  

Em razão desta vivência atenta e crítica da construção da autonomia do 

pensamento, contrária à idéia cartesiana de construção do conhecimento, pensa-se por 

complexidade (MORIN, 1991). Para Descartes, segundo Machado (2001, s/p.), 

 
a construção do conhecimento somente poderia ser confiável se o ponto de 
partida fosse constituído por "idéias claras e distintas". Assim, diante de uma 
tarefa complexa, em termos cognitivos, o método, ou o caminho, era um só: 
decompor, analisar, reduzir o complexo a idéias simples. A conta que se 
paga por tal redução chega rapidamente: o objeto do conhecimento é 
reduzido a fragmentos, esvaindo-se seu significado. Diante disso, outra vez, 
para Descartes, o caminho é um só: reconstituir o objeto por meio de uma 
enumeração exaustiva de suas partes simples, seguida de um encadeamento 
lógico entre as mesmas, tendo como elos fundamentais proposições do tipo 
"se A, então B". 
 
 

Na perspectiva da complexidade se objetiva, na qualidade de pesquisadora, romper 

com o cartesianismo acima descrito e  propor o pensamento por palavras-chave 

(representações sociais,  valores,  conhecimento,  afrontamento)  no  entendimento  que  uma  

 

xi 

 



 

remete a outra, e cada uma será tratada conceitualmente sem que as separem, mas possam 

estabelecer as necessárias distinções para compreender o de que se está falando. 

Em relação ao complexo problema percebido, ou seja, a expansão do ensino 

superior privado e suas mudanças legislativas, normativas e administrativas, oficiais e locais, 

estão sendo entendidas como determinações histórico-sociais que configuram conhecimentos 

sobre a função desse ensino. Em razão da comprovada baixa da qualidade da educação 

superior, verifica-se que sua função ou está sendo cumprida, e precisa ser repensada, ou sua 

legitimação é diferente da apregoada nos documentos oficiais. Daí buscar compreender a 

relação entre a função do ensino superior e sua legitimação.  

Há vários caminhos, mas o eleito para esta investigação está pautado na vivência 

profissional e acadêmica. A vivência diz respeito aos últimos nove anos de atividade no 

ensino superior em diferentes instâncias, experienciando a docência, a orientação pedagógica 

e a administração na rede privada de ensino. Acadêmica, esta se refere aos estudos e pesquisas 

anteriores incrustados na área da educação, em especial aos estudos sobre representações 

sociais na UERJ e na PUC de São Paulo. 

Com esta consciente história de vida, percebo a importância de melhor 

compreender o dinamismo do ensino superior, diante de sua função. Temos como pressuposto 

que a função do ensino superior seja uma resultante dos valores delegados a ela, e que estes 

são instituídos nas e pelas representações de todos os envolvidos no processo da educação 

superior. Aqui, estudaremos o fenômeno das representações sociais por meio dos professores, 

os adjudicatários da legitimação da função do ensino superior de fato e direito. 

Concluo dizendo que apresento o óbvio quando se pensa na aproximação da 

realidade feita pela ciência, ou seja, a reificação do objeto. No entanto, pretendo envelopá-la 

com aspectos criativos resultantes da e pela teoria das representações sociais, acrescentando 

novos entendimentos do que seja representação e valores, como elementos configuradores e 

configurados da educação. 

Intenção que sobrepaira é poder compartilhar com outros leitores interessados na 

temática denominada “Representações Sociais sobre Ensino Superior de professores de 

graduação da área da saúde”, também dispostos a pensar este locus sob a luz da TRS. 
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APRESENTAÇÃO 
 

As universidades passaram por inúmeras transformações ao longo de sua 
história no último milênio. Na verdade, foram reinventadas inúmeras vezes, 
ora sofrendo mudanças drásticas, ora passando por lento processo evolutivo. 
Chegaram à complexidade de hoje, tendo a sociedade como sua referência 
normativa e valorativa, ao mesmo tempo em que buscam diferenciar-se por 
lógica própria, ainda que venham sendo cada vez mais submetidas à 
dinâmica da interdependência global. 

Lauro Morhy (2003, p.15) 
 
 

Em cada período histórico, desde sua criação até os dias atuais, o ensino superior 

vem sofrendo mudanças normativas e valorativas, que atendem a necessidades sociais e 

políticas. 

Tais mudanças expressam significações que traduzem a compreensão social de 

ensino superior compartilhada por determinados grupos em um dado período histórico.  

Analisar tais significações, compreender as direções normativas e valorativas 

produzidas utilizando o suporte teórico das representações sociais é o desafio que 

procuraremos enfrentar neste estudo.  

No Brasil, embora o estudo do ensino superior tenha mostrado ser uma área fértil, 

em que importantes pesquisas têm sido realizadas, observa-se que a grande maioria das 

publicações consultadas refere-se ao ensino público.  

Levando-se em conta que o ensino superior privado é constituído por cerca de 

88,9% das Instituições de Ensino Superior – IES, entendemos que deveríamos centrar nossa 

investigação junto aos professores desse setor, procurando compreender as significações que 

estabelecem com o ensino superior, quando atuam no ensino privado. 

Nesta perspectiva, define-se como centrais em nosso estudo as seguintes questões-

problema: 

Como os professores da área da saúde compreendem as funções desta instituição?  

Como analisam o ensino superior?  

Que representações sociais vem construindo sobre este nível de ensino?.  

Além disso, considerando a importância de analisar as possibilidades de 

mudanças frente às situações que os professores são confrontados, nosso estudo procura 

investigar também quais as formas de afrontamento (confrontar e enfrentar) que eles vêm 

construindo em seu cotidiano. 

Aqui se propôs investigar as representações sociais de professores sobre o ensino 

superior e sua relação com a legitimação da função deste nível de ensino. Daí pensar a relação 
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valorativa (importância) que o docente vem estabelecendo no ensino superior privado ante as 

mudanças atuais e, de conseqüência compreender a função deste ensino.   

Isto em razão do pressuposto de que a função do ensino superior é resultante dos 

valores conferidos a ele e, concomitantemente, os valores são instituídos nas e pelas 

representações sociais dos professores. 

Neste estudo, elegeu-se a área da saúde pelo fato de que dos 10,9% dos cursos 

presenciais, 75,83% pertencem ao ensino privado. Então são responsáveis pela expressiva 

formação de profissionais da área da saúde. Portanto, faz-se pertinente e relevante o estudo 

em apreço.   

Enfim, ao compreender as representações sociais do professor no tocante ao 

ensino superior, com seus conhecimentos e valores, como elementos que favorecem 

comportamentos, pontua-se sua importância para pensar tanto o ensino na área da saúde, 

quanto os modos de intervenção perante o necessário apoio na efetivação da função do ensino 

superior por parte do corpo docente. 

Daí interrogar sobre quais são as representações sociais sobre ensino superior de 

professores de graduação na área da saúde. Bem assim, sobre seus fundamentos e suas 

conseqüências. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

As representações sociais são sistemas de valores, idéias e práticas cuja 
função é dupla: em primeiro lugar estabelecer uma ordem que permitirá aos 
indivíduos orientar-se e dominar seu ambiente material; em seguida, facilitar 
a comunicação entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um 
código para designar e classificar os diferentes aspectos de seu mundo e de 
sua história individual e de grupo. 

Serge Moscovici (apud JODELET, 2001, p.208) 
 
 

A teoria das representações sociais, elaborada por Moscovici (1978), é, hoje, 

importante âncora para as pesquisas interessadas no campo da Psicologia da Educação. Ela 

permite, mediante sua estrutura conceitual e a abertura metodológica, investigar a produção 

de conhecimentos e comportamentos de grupos sociais. Parte da consideração que os sujeitos 

de um determinado grupo produzem conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, “com 

um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (JODELET, 2001, p.22), como uma forma de se comunicar e estabelecer 

pertença. 

Neste sentido, o aporte teórico moscoviciano favorece o desvelar do contexto 

psíquico e social, em que os processos de construção do conhecimento de um grupo se 

realizam. 

É compreendendo como se estruturam e se processam estas formas de 

conhecimento coletivamente partilhado que será possível planejar ações de intervenções.  

Esta possibilidade de realizar uma pesquisa que possa favorecer a compreensão do 

conhecimento dos indivíduos de determinado grupo para depois, futuramente, intervir nesse 

grupo produzindo reflexões conseqüentes, é o que se almeja com este estudo das 

representações sociais sobre ensino superior de professores de graduação da área da saúde. 

A estratégia da apresentação do relato e a de desenvolvimento da pesquisa foi 

orientada pelo modelo topológico da prática metodológica criada por De Bruyne; Herman; 

Schoutheete (1975), discutida por Lessard-Hébert; Goyette; Boutin. (1990), que descreve uma 

trajetória metodológica para organização das diferentes etapas da pesquisa qualitativa. Trata-

se de quatro pólos (Anexo 1) não cronológicos oferecendo a possibilidade ao pesquisador de 

realizar até duas etapas concomitantemente. Os pólos têm funções específicas na trajetória da 

pesquisa. São eles: epistemológico, teórico, técnico e morfológico.  

O primeiro pólo, o Epistemológico, descreve a situação-problema e o contexto.  

Atentando para observações empíricas na vivência de nove anos de trabalho e 

pesquisa no ensino superior somados à análise de dados coletados do Instituto Nacional de 
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Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP -, infere-se inicialmente que o 

ensino superior brasileiro vem sofrendo mudanças normativas e valorativas que atendem a 

necessidades sociais e políticas; que as mudanças expressam significações que traduzem a 

compreensão social de ensino superior compartilhada por determinados grupos em um dado 

período histórico; que tais mudanças favorecem o rompimento da função do ensino superior; 

que embora o ensino superior privado seja constituído por cerca de 88,9% das IES; a grande 

maioria das publicações brasileiras referirem-se ao ensino público; que a área da saúde está 

representada por 10,9% dos cursos presenciais e desses, 75,83% pertencem ao ensino privado, 

denotando-os como responsáveis pela expressiva formação de profissionais da área da saúde. 

Frente a estas premissas levantam-se as seguintes questões-problema: 

Como os professores compreendem as funções do ensino superior? Como 

analisam o ensino superior? Que representações sociais vêm construindo sobre este nível de 

ensino? Quais as formas de valoração e afrontamento (confrontar e enfrentar) que eles vêm 

construindo em seu cotidiano?  

Para responder a isso, inicia-se com o primeiro capítulo apresentando brevemente, 

o cenário do ensino superior brasileiro, sua abrangência e a complexa estrutura e organização, 

no que se refere a aspectos administrativo, legislativo e físico, bem como o locus da pesquisa 

– o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA -, mantido pela Fundação Oswaldo 

Aranha – FOA. Instituição onde a autora trabalha e dedica-se à pesquisa. 

O objetivo deste pólo é apresentar as determinações histórico-sociais da expansão 

do ensino superior privado e apreender como estas atendem a diferentes blocos de interesses, 

culturas e ideologias. 

A organização deste capítulo é delineada por três vertentes descritivas e temáticas. 

A primeira apresenta breve histórico do surgimento do ensino superior, contextualizando a 

IES em estudo, e derrama dados quantitativos da educação superior. A segunda retoma 

diferentes pensamentos sobre o ensino superior e suas funções descritas no Plano Nacional de 

Educação (PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 

1996 (LDBEN). A terceira enfeixa uma discussão geral do ensino superior.  

O segundo pólo, denominado Teórico, versa sobre as âncoras teóricas. A sua 

elaboração se dá no segundo capítulo, descrevendo a Teoria das Representações Sociais 

relacionando com o conceito de valores e afrontamento para compreender como os mesmos 

compõem o processo representacional. 

Deste modo, descreve-se o entendimento de valores, somados a outros conceitos 

que enriquecem a discussão, como o senso comum, o conhecimento e a ética. Em seguida, é 
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trabalhado o conceito de afrontamento e de valoração que complementam as redes de 

significação necessárias para compreender a complexidade do tema representações sociais. 

A proposta deste capítulo é proporcionar o aporte teórico-científico para a análise 

das ancoragens e objetivações do sujeito, considerando sua condição histórico-social e 

cultural, descritas no primeiro capítulo. Noutras palavras, busca-se identificar alguns 

elementos instituídos na cultura para elucidar os instituintes das representações atuais.  

O terceiro pólo, denominado Técnico, configura o terceiro capítulo. Esse 

corresponde à metodologia adotada com característica diversificada, privilegiando o estudo do 

objeto interdisciplinarmente. Apresentam-se todas as etapas de aplicação da pesquisa desde o 

pré-teste até a aplicação dos instrumentos.  

O quarto pólo, o Morfológico, compõe o último capítulo, abarcando os resultados 

e discutindo-os. A exposição é por instrumento e com apresentação detalhada de cada questão 

seguida de análise, iniciando pelo questionário Semi-Estruturado e depois o Inventário de 

Valoração e Afrontamento. Ao final, faz-se uma discussão geral dos resultados. 

Intenta-se, na discussão dos resultados, articular os conceitos já tratados, 

discorrendo sobre os processos cognitivos socialmente regulados e apresentados na teoria de 

Moscovici (1978, 2003), com o objetivo de descrever as representações sociais de ensino 

superior para os professores da área da saúde. E, deste modo, responder à questão elaborada 

para esta investigação. 

As considerações finais resumem as idéias principais da autora e assinala a 

importância do contexto histórico-social para compreensão do contexto local. 

Enfim, acredita-se que a Teoria das Representações Sociais - TRS para a presente 

pesquisa apresenta duplo benefício: o científico e o social. Esses se encerram no fato de que a 

TRS tendo um caráter teórico-metodológico permite apreender os conhecimento dos 

professores sobre ensino superior e destes, inferir sobre suas concepções valorativas, 

igualmente, responder sobre possíveis fatores que vêm norteando os afrontamentos adotados, 

na área da saúde, analisando sobre sua orientação para a efetivação da função desse ensino. 

Em síntese, o objetivo intentado foi apreender as representações sociais de ensino 

superior de professores de cursos de graduação presencial na área da saúde, examinando o 

contexto histórico-social e descrevendo as redes de significações e de apoio social em que os 

professores ancoram seus conhecimentos, valores e formas de afrontamentos. Então, verificar 

a relação dessas representações com a legitimação da função do ensino superior. 
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1. PÓLO EPISTEMOLÓGICO 

 

 

Para De Bruyne; Herman; Schoutheete (apud LESSARD-HÉBERT; GOYETTE; 

BOUTIN, 1990, p. 17) o Pólo Epistemológico é “o motor de pesquisa do investigador”, pois é 

o momento em que se elabora a construção do objeto de pesquisa e se delimita a 

problemática. 

Neste Pólo Epistemológico será analisado o cenário educacional, focando um 

panorama do ensino superior e sua problemática à luz de seu crescimento desordenado e sem 

política de Estado. 

Apresenta-se o ensino superior brasileiro, sua abrangência e a complexa estrutura 

e organização, no que se refere a aspectos administrativo, legislativo e físico, bem como o 

lócus da pesquisa – o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA -, mantido pela 

Fundação Oswaldo Aranha – FOA. Instituição onde a autora trabalha e dedica-se à pesquisa. 

O objetivo deste pólo é apresentar as determinações histórico-sociais da expansão 

do ensino superior privado e apreender como estas atendem a diferentes blocos de interesses, 

culturas e ideologias. 

Portanto, o objeto de pesquisa que se construiu nesta tese é o ensino superior 

privado, e este é apresentado sob a perspectiva histórico-social1. Daí o cenário educacional 

vigente ser traçado, discorrendo sobre algumas fases de mudanças, desde seu surgimento até 

os dias atuais, indicando a função originária do ensino superior e seu rompimento diante das 

condições atuais do ensino privado.  

Neste ponto, levanta-se a problemática, ou seja, o rompimento das funções do 

ensino superior nas IES privadas, considerando a legislação externa e interna, bem como sua 

expansão sem controle e planejamento. Contudo, para discutir a questão, optou-se por 

investigar a efetivação da função do ensino superior, por intermédio dos professores.  

Para a investigação, adotou-se a Teoria das Representações Sociais, buscando 

uma análise mais profunda no imaginário docente sobre o ensino superior. Parte-se das 

seguintes questões: 
                                                 
1 A perspectiva histórico-social de que se fala, pauta-se em Castoriadis (1987a, 1992 b,1997c, 2000d), ou seja, 
considera  que o “homem só existe na e pela sociedade – e a sociedade sempre é histórica.” (a, p.228). Aqui, o 
ser é o tempo, e o tempo é criação. Portanto, o vivente é ativo, social e histórico. Daí entendê-lo como o próprio 
tempo, que se desenvolve juntamente com a cultura, imerso em relações sociais e no mundo de objetos, 
atividades e no imaginário. Deste modo, valores, mercado, conhecimento, situações econômicas, sociais e 
políticas, sendo elementos do tempo histórico apresentados neste texto, fazem parte do contexto. Portanto, são 
destacados. Vale acrescentar que não é objeto tratar em profundidade cada um, mas apontar sua “força” ou a 
indicação de implicação direta no tema em desenvolvimento.   
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Como os professores compreendem as funções do ensino superior? Como 

analisam o ensino superior? Que representações sociais vêm construindo sobre este nível de 

ensino? Quais as formas de valoração e afrontamento (confrontar e enfrentar) que eles vêm 

construindo em seu cotidiano?  

Espera-se compreender a configuração das representações sociais e discorrer 

sobre as conseqüências e as possíveis intervenções no contexto pesquisado. 

Tendo claro que aqui não cabe descrever toda a História da Educação, a descrição 

deste capítulo, limitada ao espaço textual, desfilará por alguns pontos da história apresentando 

um cenário com base nos fatos históricos que favoreceram o surgimento e o crescimento do 

ensino superior privado, bem assim as diferentes correntes de pensamento sobre a qualidade e 

validade da sua expansão.  

Importa assinalar que não se pretende atribuir às Instituições Privadas caráter 

algum de não qualidade, mas, sim, discutir seus limites e possibilidades, entreabrindo outros 

olhares sobre a real presença do ensino privado brasileiro de excelência que, desde seu 

nascedouro, possibilitou existirem pontos de vista diferentes quanto à sua importância para a 

Nação.  
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1.1 CENÁRIO EDUCACIONAL: PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR E SUA 

FINALIDADE 

 

O lugar, a posição social que os indivíduos2 ocupam ou as funções que 
assumem determinam os conteúdos representacionais e sua organização, por 
meio da relação ideológica que mantêm com o mundo social (Ploton, 1972), 
as normas institucionais e os modelos ideológicos aos quais obedecem. (...) a 
partilha social se refere a um mecanismo de determinações ligadas à 
estrutura e às relações sociais. 

(JODELET, 2001, p.32) 

 
 
A citação de Jodelet (2001), tomada como ponto de partida da discussão 

pretendida acerca do cenário educacional superior e sua finalidade3, sinaliza a emergência de 

pensar esse lugar denominado de ensino superior. 

Sem dúvida, o ensino superior é um lugar constituído como instituição social, 

configurado por ideologias e valores que atravessam o indivíduo, ou seja, estão ligadas a uma 

condição definida no seio da estrutura social e, portanto, constroem representações com a 

função de manutenção ou de proteção da própria identidade social.  

Nesse sentido, a construção das representações, a saber, a construção de 

conhecimentos na perspectiva da TRS se desdobra de dois modos. De início, são estruturas 

estruturadas por traduzirem “respostas individuais enquanto manifestações de tendências do 

grupo de pertença ou afiliações na qual os indivíduos participam”. (JODELET, 1984 apud 

SPINK in GUARESCHI; JOVCHELOVITCH,1999, p.120). Num segundo momento, são 

estruturas estruturantes por espalharem “uma expressão da realidade intra-individual; uma 

exteriorização do afeto. (...) que revelam o poder de criação e de transformação da realidade 

social”. (op. cit., p.121) 

Assim, o processo de construção de uma representação social que “é 

essencialmente intertextual, ou seja, é a justaposição de dois textos: o texto histórico-social 

(...) e o texto-discurso, versões funcionais constituintes de nossas relações sociais”4.  

                                                 
2 Grifo da autora para substituir a palavra “eles” , usada no texto original com  referência aos indivíduos. Cf. 
Jodelet, 2001, p.32.  
3  Segundo o dicionário HOUAISS, trata-se de substantivo feminino que, na rubrica filosófica, significa a 
tendência para a realização de um fim ou objetivo derradeiro, culminância de um processo passível de se 
manifestar, dependendo  da doutrina filosófica em questão,  na natureza animada, inanimada ou na consciência 
coletiva. Já por derivação ou por extensão de sentido, é a intenção ou motivação para a realização ou existência 
(de algo); objetivo, propósito, fim. Noutras palavras, a finalidade é a meta que se almeja. Para ser atingida, 
precisa exercer a  função, ou seja, tem um papel a desempenhar. 
4 Cf. JODELET, 1984 apud SPINK in GUARESCHI; JOVCHELOVITCH,1999, p.121. 
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Portanto, para melhor compreensão de como se dá essa construção, faz-se 

relevante compreender seu contexto. 

Apesar de existirem inúmeros caminhos para a compreensão do contexto do 

ensino superior, inicia-se pela elaboração de seu conceito. Esse deve considerar dois aspectos. 

Primeiro, que se trata de um lugar sob o aspecto de extensões finitas. Pode ser reconhecido 

por construções diversas e distribuídos em diferentes modelos de campi universitários ou 

prédios pautados em modelos ideológicos – instituição pensada/representada, que é herdada 

tanto em estrutura física quanto em pensamento. Segundo, expressa o lugar de 

pensar/representar a sociedade, o homem e suas relações com as instituições. Trata-se das 

relações estabelecidas – das relações herdadas e em configuração no seio de uma instituição.  

Como instituição social pensante (SOUSA apud MENIN; SHIMIZU, 2005, p. 

247-266), cuida de um lugar onde coexiste o socialmente instituído/estruturado e o 

instituinte/estruturante. Tal conceito exprime a idéia de lugar carregado de tradições que 

servem de âncoras para permitir o fazer/representar e o dizer/representar.  

Assim sendo, o ensino superior é um lugar onde fervilham relações historicamente 

herdadas e, concomitantemente, configuradoras de práticas que podem emergir novas 

concepções quanto provocarem o retorno ao antigo, mesmo que revestido de nova linguagem. 

Nesse intercontexto é que nos interessa investigar a formação de representações 

sociais sobre o ensino superior de professores da graduação da área da saúde. Por igual, 

compreender sua funcionalidade, sua dinâmica e qual a relação com a sustentação da função 

do ensino superior. Noutras palavras, compreender a relação do professor com o ensino 

superior, norteada por sua legislação, pares profissionais, dirigentes, alunos, mundo do 

trabalho.  

As representações sociais dentro do critério de funcionalidade, como elucida 

Moscovici (1978), contribui para os processos formadores e para os de orientação das 

comunicações e dos comportamentos. Tais processos podem ser mais bem entendidos se 

buscarmos sua origem - finalidade deste texto. 

Historicamente, os professores marcam sua presença com representações sociais e 

procedimentos, podendo ser ou não contraditórios quanto aos ideais traçados/legislados e às 

práticas efetivadas/legitimadas no cotidiano das instituições de ensino superior, rompendo, ou 

não, com a função do ensino superior.  

Disso tudo decorre que vale compreender a história do ensino superior, em 

especial do privado, lugar de onde se fala e para onde se olha, no momento, nesta 

investigação, para entender o papel dos valores como elemento das representações e as formas 

de afrontamento dos professores. 
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Para compreensão mais abrangente, considerar-se-ão as complexas determinações 

do contexto, como a massificação, a politização, a burocratização, que afetam a maioria das 

IES privadas, o apoio subjetivo e objetivo aos professores. 

Nesses termos, apresenta-se, a seguir, o cenário do ensino superior brasileiro, 

apontando as transformações significativas das políticas implementadas ao longo de sua 

história, iniciando-se pelo seu surgimento, fazendo alguns recortes para fins de estudo, em 

especial o regime militar de 64 que congelou as vagas nas universidades públicas, 

favorecendo a privatização do Estado. 

Para descrever o cenário acima citado, foram traçadas três vertentes descritivas. A 

primeira, denominada de descritiva histórico-quantitativa, ilumina breve histórico do 

surgimento do ensino superior, contextualizando a IES que se está focando nesta pesquisa e 

apresentando a evolução dos números em tabelas e quadros da educação superior. Destaca-se, 

também, o movimento expansionista do ensino privado e algumas conseqüências deste 

processo. A segunda, denominada descritiva temática, faz alusão à leitura de diferentes 

autores sobre o ensino superior e aponta alguns de seus entendimentos em relação não só à 

expansão, mas às suas funções descritas no Plano Nacional de Educação (PNE) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN). A terceira 

vertente encaminha a discussão desse capítulo introdutório, numa luz interpretativa, norteando 

as possíveis correspondências entre as duas primeiras descrições, na busca do delineamento 

das funções do ensino superior, e a realidade interpretada por diferentes correntes, tanto em 

defesa do ensino privado quanto de seus críticos. 

 

 

1.1.1 Vertente descritiva histórico-quantitativa 

 

A descrição histórico-quantitativa, como parte preliminar, faz-se necessária para 

compreender que “as representações sociais, enquanto produtos sociais, têm sempre que ser 

remetidas às condições sociais que as engendram, ou seja, ao contexto de produção”.5  

Nessa perspectiva, pretende-se deflagrar o contexto como espaço de interação 

com seus conteúdos (normas, valores, linguagem, instrumentos, procedimentos, etc) que se 

situam na sociedade, e a sua força para imprimir ações e manter a identidade coletiva na 

dimensão do ensino superior da iniciativa privada.  

                                                 
5 Cf. Spink (apud GUARESCH ; JOVHELOVITCH, 1999, p.121) 
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A descrição se efetua pela apresentação de alguns períodos históricos e suas 

principais estratégias político-governamentais voltadas para a educação superior e em relação 

ao ensino na área da saúde, campo de observação da presente tese.  

A história educacional, como aponta Romanelli (1998), resgatando sociólogos 

como Florestan Fernandes, Luiz Antônio Cunha, Otávio Ianni, registra que, desde seu 

nascedouro, o ensino superior sofreu as contradições entre o idealizado e o efetivado. Fato 

verificável nas inúmeras reformas políticas e educacionais que provocaram modificações 

expansionistas, afetando não só economicamente, mas qualitativamente, a instituição de 

ensino e a sociedade brasileira.  

Sinteticamente, nossa história educacional (CUNHA, 1986; SCHWARTZMAN, 

2005; MENDONÇA, 2000) em relação ao ensino superior começou em 1808, com a chegada 

da família real portuguesa ao Brasil, época em que foram fundadas as primeiras escolas de 

ensino superior no País. A idéia inicial era prover a Colônia de infra-estrutura para sua 

subsistência. E como toda estrutura requer pessoas, surgiu a necessidade de profissionais para 

atender aos serviços públicos e administrativos, levando à criação de escolas isoladas de 

ensino. 

No período Brasil-Colônia, com D. João VI, a instauração das escolas de ensino 

superior não-teológicos tinha um sentido profissional prático. As primeiras atreladas à área da 

saúde foram os cursos médico-cirúrgicos da Escola de Cirurgia e Anatomia em Salvador, 

atualmente reconhecida como Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e da 

escola de Anatomia e Cirurgia, no Estado do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Nessa época, a formação dos profissionais liberais visava assegurar uma prática 

profissional, garantia de prestígio social que o diploma outorgava (CUNHA, 1986). 

Dentro desse quadro histórico, entre 1808 e 1891 foram organizados os primeiros 

modelos de ensino superior brasileiro, mantendo um crescimento lento e sob tutela do 

governo até 1891. Após mais de 80 anos, em 1891, no final do século XIX, com a 

Constituição da República irrompem as primeiras instituições privadas por iniciativa das 

elites laicas e confeccionais católicas. Essas se desatrelaram dos modelos controlados pelo 

Governo Central e contribuíram para uma expansão significativa de 24 para 133 escolas. As 

organizações administrativas públicas ou privadas eram constituídas por escolas ou 

faculdades isoladas, até 1920.  
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Somente no ano de 1920, por meio do decreto n.º 14.343, de 7 de setembro, 

durante o Governo de Epitácio Pessoa, surge a figura de universidade, com a criação oficial6 

da Universidade do Rio de Janeiro, englobando três faculdades do Rio de Janeiro, ou seja, de 

Direito, de Medicina e de Engenharia. (ROMANELLI, 1998, p. 132)  

Em 1933, o crescimento econômico, com a recuperação da economia brasileira e 

as condições favoráveis para o posterior processo de industrialização, faz do contexto 

histórico-econômico uma abertura para perspectivas de novas oportunidades para o ensino 

privado que, desde sua origem, esteve atento ao mercado.  

Nesse período em que se iniciou a estatística do ensino de nível superior, já se 

registrava que as instituições de ensino superior privadas respondiam por 65% delas, com 

44% das matrículas. Concomitantemente, eclodiu a expansão do ensino público.  

Na primeira metade da década de 50, os cursos das instituições privadas eram 

instalados no interior dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Voltavam-se para 

a formação de profissões liberais, como Medicina, Odontologia, Direito e de Ciências 

Econômicas. A partir de 1955, desabrocham-se os cursos centrados na formação de 

professores em faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.  

No período de 64, momento histórico na reforma universitária, criam-se medidas 

governamentais preocupadas com o controle do ensino superior norteado pela lógica militar, 

subordinando-o a atender a interesses externos associados às elites políticas e industriais 

internas. O documento dessa reforma representou o firmamento da ditadura e a repressão do 

ensino superior com a introdução da doutrina de “segurança nacional”, rompendo com a então 

ideologia política do nacionalismo desenvolvimentista que visava ao nacionalismo e a  

movimentos afins, visto como ameaça ao setor econômico e político mantido pelos militares.  

Nesse quadro, foi promulgada a Lei nº 4.464, então denominada “Lei Suplicy”, 

revogando o Decreto-Lei nº 4105, de 11/2/1942, que reconhecia a União Nacional dos 

Estudantes – UNE, portanto extinguindo-o e criando, em substituição a ele, os diretórios 

Centrais das Universidades e Acadêmicos das faculdades. Tal lei proibiu atividades políticas, 

obrigava o voto para eleição das diretorias dos diretórios, conferindo penalidades aos reitores 

e diretores onde não havia o devido cumprimento da norma. Embora assim, a mobilidade 

                                                 
6 Em 1912 foi criada a Universidade do Paraná, em Curitiba, oficializada pela Lei Estadual n. 1.284, agregando 
as Faculdades de Direito, Engenharia, Odontologia, Farmácia e Comércio, porém, o Governo Federal, mediante 
Decreto-lei n. 11.530, de março de 1915, determinava a abertura de escolas superiores apenas em cidades com 
mais de 100.000 habitantes e, que não era o caso de Curitiba. Portanto só foi reconhecida em 1946. Cf. 
Romanelli (1998, p.132). Já a Universidade do Rio de Janeiro criada em 1920, foi reorganizada em 1937 pela 
Lei nº452 de 05/7/37 sob o nome de Universidade do Brasil e só passou a denominar-se UFRJ pela Lei nº 4831 
de 05/11/65, segundo informações disponível no site http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=HISTORIA 
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estudantil conseguiu manter a UNE, a UEE e os Centros Acadêmicos como entidades 

legítimas do movimento universitário brasileiro.  

Ainda sob interesses externos, em 1966 foi fundado o Conselho de Reitores pelo 

Decreto nº 70904, de 31/7/1972, com a criação de Centros Universitários de Estudos Gerais 

oriundos do relatório “Rumo à reformulação estrutural da universidade brasileira”, este 

produzido pelo professor norte-americano Rudolph Atcon como resultado da análise de doze 

universidades brasileiras, em 1965. Vale esclarecer que imperava a subordinação dos reitores 

à Lei Suplicy e ao presidente da República, vincando a ausência de autonomia. Essa falta de 

autonomia foi sentida nas salas de aula, época em que os professores viveram momentos de 

vigília.  

Já com a Reforma Universitária de 1968, segundo Schwartzman (1988), do ponto 

de vista formal,  

 
(...) consagrou em lei muitas das reivindicações dos professores mais ativos 
e do movimento estudantil do período pré-64. A odiada cátedra foi abolida e 
substituída pelo sistema colegiado de departamentos. A criação de institutos 
centrais, reunindo disciplinas que antes se repetiam por várias faculdades e 
cursos, foi feita com objetivo de reduzir a duplicação de esforços e aumentar 
a eficiência das universidades. Foi introduzido o ciclo básico, como forma 
de dar aos estudantes uma formação geral antes da especialização 
profissional, compensando desta maneira as limitações do ensino 
secundário. Finalmente, a legislação consagrou a indissolubilidade do 
ensino, pesquisa e extensão, e estabeleceu o ideal de que todo o ensino 
superior do país se organizasse em universidades, e não simplesmente em 
escolas isoladas. (p.5) 

 
 
Para o autor, mais importante do que as transformações legais foi o que ocorreu 

de fato com o ensino superior do País, ou seja, a abertura do ensino superior a um número 

muito maior de pessoas.  

O número de matrículas universitárias sofre um aumento de 14,8 vezes, de 1960 

para 1980. Todas as regiões conheceram uma faceta da difusão do ensino superior, mas esse 

crescimento não foi, e continua não sendo, homogêneo até os dias atuais.  

O fenômeno da expansão do ensino superior se deu pela criação, no intervalo de 

1960 a 1970, de 180 instituições de ensino superior. Esse período, segundo Cunha (in 

MORHY, 2003, p.233), foi marcado por recomendações norte-americanas que entendiam ser o 

modelo de universidade mais apropriado para “eliminar ou atenuar o que julgavam ser a 

excessiva politização dos estudantes das universidades brasileiras”. 

Abreviadamente, a reforma do governo federal, em 1968, estabeleceu inovações, 

por entender que a carreira docente e a organização docente precisavam se ajustar ao 
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desenvolvimento científico e à expansão do ensino superior. Daí resultou a proposta de 

abolição da cátedra vitalícia; a criação do sistema de institutos em substituições a faculdades; 

a instituição de departamentos como unidade mínima de ensino e pesquisa; a organização do 

currículo em etapas: a básica e a de formação profissional; a flexibilidade do currículo e o 

sistema de créditos. Em adendo, a criação de colegiados horizontais.  

As propostas, segundo Schwartzman (1988, p.6), destruíram “instituições e 

programas já constituídos, antes que os novos formatos pudessem adquirir consistência”. 

Portanto, somente algumas escolas tradicionais ou de força resistiram à mudança, “criando o 

sistema departamental e de institutos em seu interior, e por isto, muitas vezes, foram as únicas 

que conseguiram manter ou melhorar a qualidade nos anos 70”.  

No que toca ao ciclo básico, introduzido como uma “forma de dar aos estudantes 

uma formação geral antes da especialização profissional, compensando desta maneira as 

limitações do ensino secundário” (SCHWARTMAN, 1988, p.5) não funcionou na maioria das 

universidades. E mesmo naquelas que desenvolveram eficientemente a proposta (um exemplo 

a ser citado é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP) não deram 

prosseguimento devido ao alto custo do mesmo. Os alunos continuaram a passar por processo 

de vestibular para ingresso, entendido o ciclo básico como perda de tempo. 

Outra proposta que não vingou foi o sistema de crédito. 

A principal dificuldade da reforma de 68, segundo Schwartzman (1988, p. 6), foi 

que, “ao tratar de implantar no país um modelo considerado ideal, não tomou em 

consideração a realidade do sistema educacional do país daqueles anos e, principalmente, não 

conseguiu prever as tendências de crescimento explosivo do ensino superior nos anos que se 

seguiriam”. 

Pode-se assinalar que a reforma universitária do período de 68 foi sulcada pela 

luta entre as forças políticas atuantes sobre a função do ensino superior.  

Havia três grupos atuantes, no entender do filósofo Roberto Romano da Silva 

(2005), que defendiam seus interesses e projetos: os católicos, os liberais e os positivistas. 

Os católicos visavam a uma universidade com hegemonia religiosa para aumentar 

os quadros intelectuais a serviço do projeto religioso. As áreas abarcadas: Filosofia Tomista, 

Teologia, Direito Doutrinal da Igreja, Letras, Artes e alguns setores tecnológicos. 

Os liberais propugnavam pelos setores jurídicos de estudo, bem assim pelas áreas 

humanísticas e pela medicina. Projeto laico deveria privilegiar os pensamentos da Revolução 

Francesa e a Revolução Industrial. 

Os positivistas pactuavam que o Brasil não precisava de universidades, e sim de 

ensino fundamental para as massas, sobretudo no campo tecnológico. Defendiam as escolas 
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técnicas e científicas que ensinassem as leis da natureza e os meios de aproveitá-las em favor 

da humanidade. 

Enfim, a Lei 5540/68 introduziu a relação custo-beneficio e o capital humano na 

educação, direcionando a universidade para o mercado de trabalho, ampliando o acesso da 

classe média ao ensino superior e cerceando a autonomia. Impõe, assim uma legislação que se 

harmoniza muito mais com a universidade estatal do que com a pública.  

Todavia, vale ressaltar que, em vez de modernizar as universidades, dentro das 

condições de “segurança” militar pretendida, acabou sendo construída ao logo dos anos por 

outros caminhos mais apropriados, graças às lutas de professores e alunos da USP, UnB, 

Unicamp e PUC-SP.  

As determinações históricas desse período podem ser sintetizadas em pelo menos 

duas: política em detrimento da realidade acadêmica e a idéia de valor de uso. A primeira, já 

bem apresentada em passos anteriores, associada a movimentos de interesse político. A 

segunda diz como a universidade “representava” o meio/lugar para defender uma ideologia.  

Nesse cenário inquietante, aflora a Fundação Oswaldo Aranha, palco de estudo da 

presente pesquisa.  

A história da criação da Fundação Oswaldo Aranha – FOA – é muito bem contada 

na obra de Silva (1997), que também se identifica com sua própria história, uma vez que foi 

um dos mentores da Fundação. Aqui transcrevo pequenos trechos da obra que melhor detalha 

o surgimento da FOA, como bem descreve Arthur da Távola em seu prefácio: 

 

Ele toma aspectos ligados à Fundação da Universidade de Volta Redonda e 
os transforma em narrativa fascinante na qual avultam: o contexto político 
da década de 60; uma interessantíssima história da cidade e da região; e a 
descrição de sua geografia, tudo em disfarçada mas nítida névoa poética. (...) 
em suma literárias sem qualquer perda de valor histórico e com total 
percepção sociológica (p.11-12) 

 
 

Componente de um cenário de lutas políticas para criação da escola de medicina 

de Volta Redonda, dois fatos grifaram o nascer da Fundação Oswaldo Aranha. O primeiro, a 

criação da Fundação Falcão Neto – FFN –, uma atitude açodada, segundo Silva (1997, p. 87), 

com a justificativa de “ganhar tempo e obter rapidamente a autorização para funcionamento, 

deixando-se para depois a correção das evidentes distorções”. Os equívocos dessa empreitada 

foram cristalizados sem o respaldo legal, nem da Associação Brasileira de Educação Médica – 

ABEM – nem do grupo do hospital da Companhia Siderúrgica Nacional --CSN, o qual 

ambicionava uma Escola nos moldes da ABEM.  

Para Silva (1997, p. 87), a ausência de preocupação com a Universidade 
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(...) constituí a falha mais gritante, uma vez que a Fundação Falcão Neto --
FFN fora criada apenas para complementar a Faculdade de Medicina do 
Vale do Paraíba criada anteriormente, sem respaldo legal de uma entidade 
mantenedora. Ademais, o mesmo estatuto servia a ambas as entidades, fato 
que foi revelado pelo Conselho Federal de Educação em 1967, um dos 
motivos do impasse na tramitação junto ao órgão responsável. 

 
 

O segundo foi criação da Faculdade de Medicina de Valença, numa ação 

imediatista de atendimento das soluções para os problemas de “protestos dos excedentes do 

vestibular que acamparam no pátio do Palácio Gustavo Capanema, no Rio, e exigiam a 

abertura de vagas no ensino superior” (SILVA, 1997, p.98).  

Os dois acontecimentos serviram de barreiras temporárias, mas não definitivas, 

para o surgimento da Fundação Oswaldo Aranha. Em 1965 se formou, por proposta do 

vereador Ítalo Granato à Câmara Municipal, o Grupo de Estudos da Universidade do Vale do 

Paraíba. Seus membros – o dentista Antônio Batista, o arquiteto Aldemy de Oliveira, o 

sociólogo Fábio Carneiro, o médico Pedro Carlos Teixeira Silva e Nalmir Prado da FFN –

realizaram, com o respaldo da CSN que custeara as despesas, visitas às Universidades de 

Brasília e de Minas Gerais.  

As visitas permitiram a aplicação da Reforma no projeto de criação da 

universidade para Volta Redonda. Pode-se dizer que esta equipe multidisciplinar, engajada na 

luta pela universidade, mapeou as necessidades da região e aprendeu com os erros do passado, 

necessária cautela para instituir uma universidade. 

Enfim, tomando de empréstimo algumas palavras de Silva, que foi o “mentor”7 da 

Fundação, verifica-se sua cuidadosa e laboriosa gestação até seu nascimento, em 1967. Fruto 

de iniciativa “eminentemente comunitária”, graças a profissionais liberais que romperam com 

o paternalismo governamental, buscou rumo independente e parcerias locais. 

Instituída a Fundação8, em 18 de outubro de 1967, na cidade de Volta Redonda, 

interior do Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se de imediato o grupo de trabalho encarregado 

de estruturar a Escola de Ciências Médicas que, em 22 de maio de 1968, recebe a autorização 

para funcionar. É reconhecida em 17 de outubro de 1973. Funcionou em diferentes 

                                                 
7 Este termo foi usado pelo Coronel Euler Vitor Ribeiro em entrevista concedida a Pedro Carlos Silva, descrita 
na página 220. Cf., SILVA, 1997, p.220. . 
8 Fundação Oswaldo Aranha: trata-se de pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia patrimonial, 
administrativa e financeira, com fins educacionais de nível superior, sem fins lucrativos. 
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dependências até se consolidar no Campus Olézio Galotti9, com estrutura própria e adequada 

ao curso. 

Constituída a Fundação Oswaldo Aranha, fez-se a mantenedora de escolas 

superiores e, atualmente, do Centro Universitário de Volta Redonda – UNIFOA. Seu nome 

deriva de homenagem a Oswaldo Aranha, Ministro das Relações Exteriores, que, durante o 

Governo de Getúlio Vargas, viabilizou a construção de Volta Redonda, na década de 40.  

Na ordem de abertura de cursos, têm-se inicialmente as escolas de Ciências 

Médicas (1968), Odontologia (1970), Engenharia Civil (1970), Educação Física (1971) e 

Ciências Contábeis (1975). 

O movimento de expansão de cursos do UNIFOA se conforma ao cenário 

educacional das décadas de 70 e 80, assinalado pelo evoluir do ensino médio, na tentativa de 

atender às pressões do setor produtivo, aumentando, vertiginosamente, a demanda para o 

ensino superior e favorecendo o ensino privado. Este foi privilegiado, uma vez que, apesar 

dessa demanda, o Estado não investiu de forma simétrica na expansão do ensino superior, 

gerando aumento na privatização do ensino superior.  

O crescimento populacional no Brasil, entre 1970 e 1980, foi de 2,5%, enquanto o 

ensino superior ascendeu, no mesmo período, a uma taxa de 11,6%. 

Uma das conseqüências deste período foi a interrupção dos estudos e a exclusão 

daqueles que, impelidos ao trabalho, impossibilitados estavam de estudar durante o dia. Cabe 

lembrar que os cursos das IES públicas funcionavam em períodos diurnos, muito deles no 

período integral.  

Com o expandir do sistema privado10, dado que os critérios de autorização de 

cursos para as instituições privadas foram afrouxados, provocou-se uma corrida forçada de 

vagas para o sistema público. Surgem, assim, as faculdades isoladas, como a do interior da 

Bahia. Esta trouxe, como conseqüência, a dificuldade de alcançar um dos principais objetivos 

da reforma de 1968, a unificação das escolas isoladas em universidades.  

Concomitantemente, o sistema federal alterava seu regime de trabalho docente: de 

tempo parcial para o de tempo integral.  

Segundo Schwartzman (1986), a dificuldade salarial   

 

                                                 
9O campus situado em Três Poços, no município de Volta Redonda, é uma homenagem a Olézio Galotti, médico, 
integrante do movimento que originou a FOA, presidindo-a por seis mandatos de forma brilhante e amigável, 
sem abandonar a medicina. 
10 Em 1960, menos de 2% das pessoas entre 20 e 24 anos estavam matriculadas no ensino superior. Já em 1970 
este número  havia aumentado para 5,2%, e em 1975 já alcançava 11%, correspondendo à metade da proporção 
encontrada naquele ano na média dos países europeus, que era de 20,4%. As mulheres começaram a fazer parte 
desse sistema com mais da metade de tal número, bem como as pessoas mais velhas, já profissionalizadas, e 
pessoas de nível social mais baixo. Cf. Schwartzman (2004). 
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(...) do início dos anos 80, combinadas com a militância cada vez maior do 
professorado do sistema público por melhores salários, levaram ao 
progressivo abandono dos critérios de excelência acadêmica na concessão de 
regimes de tempo integral e dedicação exclusiva, assim como na efetivação 
e promoção de professores no sistema público. Em síntese, a reforma de 
1968 teve um efeito paradoxal, cujas conseqüências ainda são sentidas de 
forma extremamente forte. Por um lado, consagrou um modelo idealizado de 
ensino superior, baseado nas "research universities" mais prestigiadas dos 
Estados Unidos; por outro, levou à expansão praticamente forçada e 
desregulada de todo o sistema, baseado principalmente em escolas isoladas, 
no ensino privado11, e na criação de um professorado público de tempo 
integral sem maiores qualificações acadêmicas. 

 
 

O setor privado representava 70,27% (435) em 1971, ao passo que cerca de 67% 

(414) das 619 instituições estavam sediadas na Região Sudeste. Dentre essas, 314 (75,84%) 

eram particulares. As instituições do Sul representavam 16,31% (101), superando 

significativamente o Nordeste (74), sobretudo pela presença do setor privado. No Rio Grande 

do Sul, 50 instituições, de um total de 56, eram particulares. Isto implica dizer que não se 

levou em consideração as demandas, tão-só interesses econômicos. 

Ao final dos anos setenta, Schwartzman (2005) aponta que o governo, de modo 

improvisado e sem critérios, da mesma maneira que abriu, fecha as portas para o ensino 

privado. Neste período, as IES privadas representavam 62,9% do total das instituições 

brasileiras. (SAMPAIO, apud  MORHY, 2003) 

Em 1980, a proporção de instituições particulares, no total do País, chegou a 

77,32% (682) dos centros de ensino superior em relação a um universo de 882 unidades. Sua 

distribuição geográfica, ainda não homogênea, concentrava-se na Região Sudeste, com 

85,47% das instituições particulares, ficando 88,18% do grosso em São Paulo. No Centro-

Oeste, cerca de 71% delas eram particulares e, no Sul, 63,64%. Por outro lado, de um total de 

11 instituições, na Região Norte, 9 eram públicas (81,82%). 

Passados os 20 anos de regime militar, com a expansão e os números do ensino 

superior não previstos nos ideários da reforma de 68, o governo José Sarney, em 1985, 

estabelece a Comissão Presidencial12 para avaliar e sugerir reformas. A questão era político-

                                                 
11 Trecho negritado pela autora para destacar o foco/locus da presente tese que é o ensino superior de caráter 
administrativo privado. 
12 A Comissão Presidencial, segundo Schwartzman (1986), foi formada de modo a atender todos os grupos 
sociais, no qual havia pessoas representando mais de um setor e, embora, escolhidos individualmente, percebia-
se claramente seus vínculos e tendências. Participaram: o Conselho Federal de Educação, as associações de 
docentes, os estudantes, os operários, os administradores universitários, os católicos conservadores e os liberais, 
os protestantes, os cientistas, os comunistas, os militares, os médicos, os advogados, os economistas, os 
cientistas sociais, as professoras, as universidades federais, as estaduais e as particulares. Mesmo sendo 
diversificada, a Comissão termina seus trabalhos num período excepcional de seis meses. É óbvio que não houve 
consulta às bases, e as decisões foram de gabinete. Cabe acrescentar que o setor sindical e o empresarial 
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partidária, não uma reforma de Estado mais ampla e social. Dessa forma se viu, mais uma 

vez, uma proposta distante do ideário da reforma de 68, aportando na própria criação da 

Universidade de Brasília e na reforma da Universidade de Minas Gerais13. 

Em poucas palavras, a ‘reforma’ de 1985, considerando a democratização na 

universidade, lugar em que as eleições diretas e a participação partidária de professores, 

alunos e funcionários em órgãos acadêmicos já faziam parte da rotina universitária, foi 

centrada em questões atinentes à gestão universitária e à diferenciação administrativa, 

deixando na superficialidade temas importantes, como o acesso, a eqüidade, a qualidade da 

educação, a pesquisa e o uso adequado dos recursos públicos. Esses temas desenharam um 

governo em que imperou o controle e a contrafação, como pontua Schwartzman (1986), 

correspondentes aos “corolários inevitáveis da uniformidade formal que excluía a 

possibilidade de autonomia universitária”. 

Na década de 90, segundo Neves (2004), 
 

(...) com a ascensão das políticas neoliberais, cujo eixo central é o ajuste 
fiscal, o Estado mínimo, pelo qual as empresas estatais e os serviços 
públicos foram progressivamente sendo privatizados, teve como 
conseqüência imediata a diminuição dos investimentos públicos em 
educação em todos os níveis. Com o avanço do processo de globalização 
decorrentes dessa política, a educação superior pública passa a ser tratada no 
âmbito do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), negociado no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Desde 1995, impõe a 
liberalização progressiva dos serviços educacionais, envolvendo 140 países 
signatários da OMC, que devem concluir esse acordo até 2005. Os países 
desenvolvidos exigem que os serviços de ensino sejam comercializados 
livremente, eliminando barreiras e facilitando o acesso aos mercados. Isto 
implica na pressão pelo fim da gratuidade no ensino superior público. Na 
verdade o que o Gats está propondo é a mercantilização do ensino superior 
público. A mesma política faz parte dos acordos assinados pelo governo 
brasileiro com o FMI e o Banco Mundial. 

 
 

A década de noventa foi trilhada por considerável expansão, passando de 918 para 

1.097 instituições, aumentando-se as matrículas, atingindo um total de 725.182 nas públicas e 

1.537.923 nas instituições privadas. O corpo docente, nessa década, aumenta nas duas formas 

de organização administrativa, mas, no que circunscreve à qualificação, esta ocorre, 

significativamente, somente nas públicas. Abrem-se, assim, críticas sobre a distância entre a 
                                                                                                                                                         
participaram pouco da discussão, e a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) foi a que 
mais contribuiu, questionando desde o início a própria legitimidade da Comissão e propondo seu próprio projeto 
de reforma. 
13 A Universidade de Brasília (UnB, criada em 21 de abril de 1962), em contraposição aos modelos existentes na 
década de 60, foi idealizada por Darcy Ribeiro e Frei Mateus Rocha. Visava a uma universidade mais 
democrática e com maior autonomia, fundamentos para uma nação independente. Apesar de situada na capital da 
República, representou importante foco de resistência à ditadura militar. Cf. site oficial da UnB 
http://www.unb.br/portal/unb/historia/resumo.php / Dias Geralda, professora de História das Universidades.   
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qualidade e a quantidade nas IES privadas. Contudo, deve-se atentar para o fato de essa 

década ter sofrido inflação galopante, em especial de 1990 a 1994, período em que os valores 

destinados pelo governo federal às IES públicas incluíam os salários dos docentes, dos 

funcionários ativos e dos inativos, recursos do tesouro para outros custeios e capital, 

precatórios, convênios, hospitais de ensino e outros que escasseavam a possibilidade de 

expansão do próprio sistema.  

Surge, neste período, o espaço para as IES privadas, que eram mais ágeis nas 

decisões, detentoras da liberdade de estabelecer seus recursos, considerando as mensalidades 

e outros recursos como subsídios governamentais, ou de Fundações, para sua mobilidade. Daí 

vale questionar: se as IES privadas não se posicionassem, como o País daria continuidade a 

seu projeto de expansão e fortalecimento da produção industrial e tecnológica? Como 

atenderia à demanda?    

Para Sampaio (apud MORHY, 2003, p.144), a expansão do ensino privado é uma 

relação de complementaridade.  

Ao retomar a obra de Morhy (2003) fica nítida a história do surgimento do ensino 

privado com apontamentos da relação de complementaridade deste setor ao público que ao 

longo da história política brasileira ficou a margem das propostas de uma nação forte e 

autônoma. 

O papel da instituição privada na educação superior, descritos por Morhy e 

Sampaio é de que ele teve conotações relevantes na organização da demanda de mercado e em 

reação a essa, não se posicionando passivamente e vislumbrando apenas lucros. Tal idéia 

despregada de preconceitos permite separar as instituições preocupadas com a qualidade de 

ensino.  

Sampaio defende a idéia, um tanto afiançável, de que a demanda e a disputa entre 

as elites laicas e as católicas pelo controle do ensino superior, em oposição ao argumento de 

que isso se deve à política neoliberal, foram os fomentadores da expansão do setor privado. A 

história até aqui apresentada aponta para os dois aspectos como fomentadores desta expansão. 

Ainda que assim, nossos estudos e pesquisa afluem importantes contribuições, 

revelando que o período de 33 a 60, foi de consolidação do setor privado, se caracterizou pela 

“estabilidade no crescimento da participação relativa de suas matrículas no sistema” 

(SAMPAIO apud MORHY, 2003, p.146). 

Já no período de 1960 a 1980, Sampaio14pontua que as matrículas no setor 

privado cresceram 843,7%, atingindo a casa de 550% no público. Esse crescimento é dado 

pela expansão limitada das instituições públicas que aliavam ensino e pesquisa, gerando o que 
                                                 
14 Ibidem, p.147 
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Durham (1989), citado pela autora, descreve como “aumento progressivo do custo absoluto e 

relativo do ensino público, limitando sua expansão e abrindo, ao setor privado, a oportunidade 

de realizá-la”. (SAMPAIO apud MORHY, 2003p.148)  

Na perspectiva de Sampaio, o setor privado assumiu o espaço complementar no 

sistema, atendendo à demanda crescente de formação superior, a qual era impossível de ser 

plenamente satisfeita em um modelo de universidade pública, gratuita e altamente seletiva. 

Assim, atende: 

1. à distribuição regional da oferta de ensino superior , instalando-se em regiões 

geográficas mais favorecidas, amenizando a iniqüidade de acesso ao sistema dado 

pela distância dos campi das IES públicas; 

2. às necessidades regionais e mercadológicas, ofertando cursos fragmentados ou 

derivados de carreiras15. 

 

Ocorreu, que isso fique claro, uma espécie de divisão de funções entre o setor 

público e o privado. 

Na década de 90, a Fundação Oswaldo Aranha cria o Curso Superior de 

Tecnologia em Processamentos de Dados, reconhecido em 4 de outubro de 1996, mas que 

incorpora alterações, passando a ser denominado, por autorização em 6 de agosto de 1998, de 

Curso de Ciência da Computação. Em 2003, reveste-se de nova denominação, sendo 

reconhecido como Sistemas de Informações. Talvez este seja um exemplo da criação “sem 

conhecimento de causa” de cursos, nos moldes da política neoliberal que escuta o “mercado” 

e, somente depois, é que cuidam dos aspectos pedagógicos, técnicos e acadêmicos após as 

avaliações do MEC. Atitude que não se afina, estamos certos disso, com aquela tomada pelos 

pioneiros da FOA. 

Em 25 de janeiro de 1994, pela Portaria nº 319 do MEC, foi criado o Centro de 

Ensino Superior de Volta Redonda - CESVRE -, que integra as Escolas mantidas pela 

Fundação Oswaldo Aranha, sendo aprovado o Regimento Unificado. Com o CESVRE, foram 

implementados o Núcleo de Pedagogia e o Núcleo de Pós-Graduação, Especialização e 

Extensão, sinalizando reconhecimento da importância da pesquisa e extensão, sinal de 

interesse na transformação em Universidade.  

Em 18 de outubro de 1995, a FOA montou o Programa de Qualidade Total - PQT, 

visando dotar suas necessidades de ferramentas para o gerenciamento moderno, mas, como 

descrito em seus documentos de implantação, o “foco foi voltado para as necessidades de seus 

                                                 
15 Cf. relação por área de conhecimento e os cursos existentes. Ex. Em saúde há cursos derivados como 
musicoterapia, psicomotricidade, etc. 
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clientes”. Desse modo, inicia-se a relação escola-empresa, e os problemas de ordem 

epistemológica quanto e funcionalidade altera a função do ensino superior. O uso do termo 

“cliente”, em oposição a aluno ou a estudante, também marcam as alterações terminológicas 

que carregam na semântica toda a mudança que a IES vem a sofrer no decorrer dos anos até 

os dias atuais. Emerge a contradição entre mercado (política neoliberal) e a tendência 

universitária laica.  

Vale dizer que o programa de qualidade, apesar do condicionamento empresarial, 

tinha mais claras as suas metas e propostas do que o setor pedagógico que se encontrava 

desarticulado com as questões pedagógicas e a função do ensino superior. Foi nesse contexto, 

com a não-delimitação de espaço, que se percebeu a necessidade de se organizar o núcleo de 

Pedagogia. Justamente por meio das diretrizes do PQT é que se estruturou o núcleo 

pedagógico da IES. 

No mesmo período iniciam-se uma disputa interna de poder e discussões sobre a 

ingerência da FOA sobre o CESVRE.  

Em 1997 é proposto à FOA, por meio da Direção-Geral, a transformação do 

CESVRE em Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA. Acirra a batalha entre o 

administrativo e o pedagógico que perdurou até 2002, quando da saída do Diretor-Geral por 

seu pedido de demissão.  

Em 1999, a FOA, foi agraciada com o Prêmio Qualidade Rio (Diploma Prata), em 

razão da atuação do gerenciamento dos seus processos e do UniFOA, tornando-se a primeira 

Instituição de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro a receber este prêmio. A partir 

dessa data, ficou claro o papel do PQT na organização do ensino no UniFOA, mas a disputa 

política interna, enfraqueceu o programa, e esse passa a centralizar seu trabalho de ouvidoria. 

Andado 1999 houve a criação e o reconhecimento de outros cursos: Fisioterapia e 

Enfermagem (1999), com reconhecimento dado em 2004; Nutrição e Serviço Social (2000), 

com reconhecimento em 2005; Engenharia Ambiental e Mecânica, (2000), aguardando 

reconhecimento; Direito (2002) e Administração (2003), ambos também em fase de 

reconhecimento. 

O UniFOA, em 2002, assenta sua reestruturação acadêmico-administrativa, 

nomeando novo Diretor-Geral em junho. 

Em setembro do mesmo ano é feita a indicação pela Presidência da FOA e, com 

aceite do Conselho Curador, nova Diretora Acadêmica, com experiência no ensino superior e 

pedagoga da IES. 

No período de junho de 2002 a dezembro de 2003, a nova administração trabalhou 

muito para corrigir anos de equívocos acadêmico-pedagógicos e jurídico-administrativos. 
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Concomitantemente às mudanças acadêmicas, entre elas redução da carga horária 

e diminuição de seu quadro de docentes para corroborar na recuperação financeira em estado 

de urgência, foram realizadas mudanças administrativo-financeiras de grande mérito. Somente 

assim, foi possível soerguer a instituição, pinçando-a de sua pior fase. 

Por parte da Direção Acadêmica, foi implementado plano de mudanças 

pedagógicas, significativas para o alcance de sua missão de “formar para a vida”. A principal 

atividade, centrou-se na revitalização dos cursos existentes, uma vez que, apesar de 

credenciada pelo MEC em outubro de 1999, caiu em exigência de elaboração do seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI.  

O PDI foi construído em setembro de 2002, analisado por todos os professores e 

representações estudantis de todos os cursos num encontro pedagógico histórico com o maior 

painel de debate das questões voltadas para o aspecto acadêmico-pedagógico da IES. Neste 

documento foram estabelecidos vários programas e outros documentos, guias e manuais para 

alunos e professores. Os mais relevantes: Plano Acadêmico Institucional; Projeto de 

Avaliação Institucional, Projeto Pedagógico de cada curso, Programa de Políticas de 

Extensão, Programa de Pós-Graduação, Programa Ensino, Projeto de Monitoria, Projeto de 

Iniciação Científica, Projeto de Estágio, Treinamentos e Atualizações, Manual de 

Audiovisual, Guia de Orientação para Coordenador de Curso, Chefe de Departamento, para 

Professor e Alunos. 

Para realização dos instrumentos burocráticos, a DA manteve contato com o 

antigo PQT, agora denominado somente de PQ, na reorganização de seus macrofluxos e 

critérios de avaliação atrelados aos do MEC.  

As mudanças garantiram, com a avaliação externa do MEC, os conceitos MB em 

todos os quesitos desta natureza. O mesmo não ocorreu com os critérios de administração, 

levando a inúmeras recomendações do MEC para que fossem realizadas mudanças. Embora 

assim, afiançaram o credenciamento de Centro Universitário do UniFOA. 

Em razão das avaliações do MEC e das políticas internas, no final de 2003 assume 

novo Diretor-Geral, que faz várias modificações administrativas. Cria-se uma “reitoria” no 

lugar da Direção-Geral, mantendo-se os outros programas, sem alterar-lhes nomes e 

competências, tornando-se um Centro Universitário com status de universidade. 

Nesse período, a Diretora Acadêmica, percebendo que suas propostas se 

circunscreviam a mero papel, não mais podendo continuar os trabalhos com os professores e 

alunos num processo democrático, recorre a licença e retoma os estudos no doutoramento, na 

PUC de São Paulo.  
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A gestão do UniFOA, no período de 2004 a meados de 2006, representou uma 

época de rigidez e austeridade administrativa, com pouca participação dos professores e 

alunos nos processos decisórios. 

A administração do UniFOA também padece a falta de autonomia, considerando 

que cabe à mantenedora, segundo seu estatuto, o objetivo de instalar e manter cursos, desde 

que comprovadas suas viabilidades econômico-financeira, jurídica e técnica. Esse papel foi 

imposto pelo Conselho Curador da Fundação Oswaldo Aranha. Contudo, importaria longa 

discussão, a exigir amplo debate sobre o tema “autonomia das mantidas sobre as 

mantenedoras”. Limitemo-nos a pontuar que esse não faz parte do processo privado das IES 

brasileiras, nem dos órgãos oficiais com relação às IES. 

Algumas conseqüências desta ingerência da mantenedora sobre a mantida vinham 

impondo, às coordenações de cursos, responsabilidade de gerir um curso nos mesmos moldes 

de não-autonomia.  

Limite-se a estes pequenos fatos para compreender a forma de gestão entre a 

relação mantenedora e a mantida, que vem sendo, ao longo de sua história, semelhante à de 

muitas IES privadas que não exercem seu direito de voto por colegiados de professores nem 

de alunos, apesar de seus documentos oficiais assinalarem que ensejam uma gestão 

democrática e participativa, bem assim que é preciso encontrar um caminho para solucionar 

esta questão. 

Em seu PDI, são apontadas como finalidades da Instituição: 

•promover o desenvolvimento pleno da comunidade acadêmica, como pessoas e 

profissionais engajados numa gestão colegiada, justa e solidária; 

•propiciar a reflexão crítica e criativa sobre as questões mundializadas, nacionais 

e regionais, de modo que mobilize forças internas e externas na busca de soluções coletivas; 

•estimular o interesse e o reconhecimento da necessidade de educação continuada 

para a qualificação e aperfeiçoamento pessoal e profissional, geradores de autonomia e 

responsabilidade social; 

•suscitar o desejo de desenvolvimento e de participação cultural na acumulação, 

produção e transmissão de conhecimentos, adaptando-se e transformando os espaços micro e 

macrossociais; 

Para o cumprimento destas finalidades pela IES em estudo, importa a aplicação ou 

vivência da democracia, daí assinalar a importância de líderes democráticos, com 

conhecimento de causa. Diante dessas condições é que se afirma a impossibilidade de vir a 
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atingir as finalidades, com o modelo de gestão atual, ou seja, não democrático e de uma 

política centralizada ora na mantenedora16 ora na figura do reitor.  

O cenário da época da pesquisa se encerra no período de 2005. Portanto, a fala 

dos professores  se refere à vivência deles até aquele ano. Por certo, ano de acentuadas 

discussões da reforma do ensino superior e de divisão clara entre as funções do ensino 

privado e do público, em que o primeiro insiste na liberdade de criação de cursos sem 

cuidados adequados à oferta.  

Associada a esta história específica, está a geral: a das IES privadas brasileiras. 

Para entendê-la, recorre-se às estatísticas que, apesar de não acreditar que elas, por si sós, 

sejam capazes de dar conta da explicação entre a divisão de funções e da expansão do ensino 

superior, podem, no entanto, prestar-se ao papel de dar pistas de como a expansão contribuiu 

para o estabelecimento de sua função. 

Os números ajudam a dar visibilidade à necessidade criada de um modelo 

administrativo acadêmico diversificado para atender à complexidade do mundo do trabalho e 

das tendências profissionais do ensino superior. Por outro lado, para indicar as conseqüências 

da expansão das IES privadas. 

Em relação ao quadro atual, as estatísticas17 favorecem a verificação da 

representatividade do ensino superior privado que, assim como nas públicas, se sujeita tanto à 

legislação confusa do ensino superior, quanto à má administração e precariedade da qualidade 

do seu ensino.  

Cabe ressaltar que as IES privadas, apesar de franquearem maiores oportunidades 

de estudo no ensino superior à população ativa e filhos de operários, em maior escala que as 

públicas18, a qualidade nem sempre acompanha esta “oportunidade”, como se deduzirá dos 

dados a seguir. 

É necessário que se registre, igualmente, que existem muitas IES privadas 

participando para a equidade social, crescimento e desenvolvimento da nação, com esta 

possibilidade de acesso. Por igual, que é visível a necessidade de ajuste em muitas IES, 

                                                 
16 A Mantenedora tem, em sua presidência, o Sr. Dauro Peixoto Aragão, homem de negócios, empreendedor, 
mas que pouco entende de ensino superior, como ele mesmo se posiciona. Em sua gestão de 1999, propiciou 
inúmeras reformas expansionistas, tanto em estrutura física quanto em números de cursos. Efetivou reformas 
administrativas e até a presente data vem experimentando gestores que atendam aos quesitos de expansão e de 
resultados econômicos. Particularmente, mantive e mantenho uma relação de amizade e respeito e a ele devo a 
oportunidade de estar empreendendo esta tese, mas a quem delego a critica de não investir em um segmento 
específico e que já era uma herança da FOA: a área da saúde. Só o tempo dirá quem estava com a razão. 
17 Fonte: Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, por meio da Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior, apresentando o censo da 
Educação Superior de 2003 - Deaes/INEP/MEC, 2003. 
18 É preciso compreender que, mesmo não sendo tema central desta tese, vale dizer que as IES públicas jamais 
alcançarão os números das privadas, por diversas razões. Entre elas, as de ordem econômico-financeira, as de 
caráter ideológico elitista e dominante neste meio, que também são necessárias para alguns setores de pesquisa. 
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privadas ou públicas, como forma de garantia de condições de trabalho docente e da 

autonomia para dar conta desta demanda.  

Independentemente de informações de que, segundo o DAES/INEP/MEC, o censo 

da Educação Superior de 200319, no conjunto de 1.859 instituições, 1.652, ou seja, 88,9%, são 

privadas e somente 207 são públicas, representando o reduzido percentual de 11,1% do 

sistema de ensino superior; independentemente, ainda, de que, tal percentual, segundo dados 

do World Education Indicators de 200520, posta o sistema de educação superior brasileiro 

entre os mais privatizados do mundo, atrás apenas de alguns poucos países. Neste contexto é 

que se reafirma a necessidade do Brasil estabelecer uma política de Estado que garanta uma 

educação para todos, e com qualidade. Aqui está o nó brasileiro. 

Configurado estatisticamente como universo desigual, existem 16.453 cursos de 

graduação na forma presencial, sendo que as categorias administrativas privadas possuem 

65,59% de seus cursos nessa forma , enquanto as públicas somam somente 34,41%.  

Os números são dispares, em várias direções. Em relação aos alunos, nas IES 

públicas se encontram apenas 20,8%, nas privadas estão 79,2%. Desses, apenas 32% 

concluíram seus cursos nas públicas, e 68% nas privadas. Portanto, as IES privadas 

respondem pela significativa maioria da “formação profissional”.  

Das 88,9% IES privadas, tem-se a seguinte distribuição: 1) as particulares, ou com 

fins lucrativos, somam 1.302 (70,0%) e 2) as comunitárias, filantrópicas ou confessionais, 

sem fins lucrativos, ficam na casa dos 350 (18,8%). Tais números iluminam explicitamente a 

importância desse setor para a economia e o mercado. Vale acrescentar que, mesmo as “sem 

fim lucrativos”, dependem elas do retorno para garantir sua sobrevivência. Este é o caso do 

UniFOA. 

Em relação aos docentes, ficou constatado que, em 2003, o número de função 

docente em exercício era de 34,9% no sistema público, contra 65,1% no privado. Desses 

números, encontram-se 172.953 (64,3%) docentes afastados na categoria administrativa 

particular, e 95.863 (35,7%) na categoria administrativa pública. Mais: 40% dos docentes têm 

titulação de doutorado nas públicas, contra 10% nas privadas, conferindo maior concentração 

apenas na área do mestrado (45%). Cerca de 254 mil professores respondendo pelo ensino 

superior: apenas 21% têm doutorado e 35% obtiveram o status de mestre.  

                                                 
19 Os dados coletados correspondem aos disponíveis em 2003, em virtude de em 2004, início deste estudo, ainda 
não estarem publicados os novos dados sobre o ES. Estes mantiveram a mesma relação, com poucas alterações 
no respeitante aos de 2004 e 2005 (período da pesquisa).  
20 World Education Indicators (WEI) é um projeto que tem a participação de 29 países-membros da OCDE e 14 
países convidados, entre eles o Brasil. A primeira vez que participou do projeto WEI, foi coordenado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com a cooperação do IPEA e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O projeto deu origem à publicação Education at a glance. 
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Considerando as novas estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP)21, “dos 230.830 professores atuantes na educação 

superior brasileira, a maior parte, 110.719, atua na Região Sudeste, o que corresponde a 

47,9% do total, segundo dados do Cadastro de Docentes 2005/1”. Cabe elucidar que, devido 

ao trabalho deste levantamento de 2005 ainda estar em processo, e, portanto, incompleto, as 

referências quantitativas a seguir foram elaboradas e pautadas nos dados estatísticos de 2003 

do INEP/MEC/DAES. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Números Gerais do Ensino Superior Brasileiro em 2003, por tipo de Graduação 

Presencial da Área da Saúde, por Número de Docentes em Exercício e Número de 

Graduandos na Área da Saúde, Segundo a Categoria Administrativa das IES 
 

Unidade da 
Federação / 
Categoria 

Administrativa 

Total  
De 

 IES 

 
 

% 

Cursos de 
Graduação 
Presencial 

(Geral) 

 
 

% 

Cursos da 
Saúde e 

Bem Estar 
Social 

 
 

% 

Docentes 
em  

Exercício 
(Geral) 

 
 

% 

Graduandos 
na Área da 

Saúde 

 
 

% 

Brasil 
1.859 

 

 16.453 
 

 
 

1.800 
 

10,94 
 

254.153 
 

 
 

483.997 
 

 

Pública 207 11,1 5.662 34,41 435 24,16 88.795 34,9 121.718 25,1

Federal 83 4,5 2.392 14,5 209 11,6 47.709 18,8 72.726 15,0

Estadual 65 3,5 2.788 16,9 166 9,2 33.580 13,2 36.296 7,5

Municipal 59 3,2 482 2,9 60 3,3 7.506 3,0 12.696 2,6

Privada 1.652 88,9 10.791 65,6 1.365 75,83 165.358 65,1 362.279 74,9

Particular 1.302 70,0 6.404 38,9 739 41,1 91.410 36,0 165.816 34,3

Com/Conf/Fil 350 18,8 4.387 26,7 626 34,8 73.948 29,1 196.463 40,6

Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 
 
 

Em relação ao ensino na área da saúde, observa-se expressiva representatividade 

nas IES de caráter administrativo privado, conforme patenteia a tabela 1. Ao comparar o 

número total de cursos de graduação presencial com os da área da saúde, têm-se, somente, 

10,94%. Contudo, no confrontar os números da área da saúde por categoria administrativa em 

todo território brasileiro, as IES privadas representam 75,83%. O que equivale dizer que as 

IES privadas são as maiores gestoras da formação de profissionais da área da saúde. Somados 

a esses números, tem-se o percentual de 74,9% de graduandos nessa área, pertencente à 

administração privada.  

O quadro de distribuição de cursos presenciais de graduação na área da saúde 

acentua a importância de olhar para esses cursos, se considerarmos alguns elementos ou fatos 

sociais como: 
                                                 
21 INEP - Informativo do INEP - ANO 3 - Nº 102 - 18 AGO 2005 
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a. problemas generalizados na/de saúde populacional e institucional; 

b. desqualificação docente nas IES de categoria administrativa privada; 

 

Tais fatos caminham para um movimento contraditório entre o número crescente 

de cursos e a saúde brasileira. E, isso aponta um dos fatores que levaram as entidades de 

classe a se preocupar e a se mobilizar contra o movimento de abertura de cursos com fins 

mercadológicos.  

Segundo o relatório de BUENO e PIERUCCINI (2005)22, “embora a Organização 

Mundial da Saúde - OMS - preconize como parâmetro ideal de assistência à saúde da 

população a relação de um médico para cada mil habitantes, no Brasil a média é de 1/622, 

com picos no Rio de Janeiro (1/302) e no Distrito Federal (1/309), sendo que a maioria 

esmagadora atua nas capitais”. Aparentemente, estamos bem em relação ao parâmetro OMS, 

mas esta distribuição é precária, porque deixa de fora o interior do país sem médicos e satura 

os grandes centros urbanos. 

Aprofundando o estudo na área da saúde, é possível verificar a expansão de 

alguns cursos, em detrimento de outros, conforme o quadro 1. Este corresponde ao descritivo 

dos números gerais dos cursos de graduação na área da saúde.  

 

QUADRO 1: Número Geral de Cursos de Graduação Presenciais na Área da Saúde e Bem-

Estar Social, por Categoria Administrativa das IES no Brasil, em 2003 

 
IES 

Pública Privada Áreas da Saúde 
Total 

Federal Estadual Municipal Particular Comun/ 
Confes/ Filant 

Brasil 16.453 2.392 2.788 482 6.404 4.387 
Saúde e bem estar social 1.800 209 166 60 739 626 
1 Enfermagem e atenção primária (assistência básica) 325 35 42 9 128 111 
2 Farmácia 211 28 14 6 95 68 
3 Medicina 126 38 21 6 22 39 
4 Odontologia 171 27 19 7 68 50 
5 Saúde (cursos gerais) 208 13 20 10 98 67 
6 Serviço social e orientação 137 22 13 9 42 51 
7 Tecnologias de diagnóstico e tratamento médico 25 5 - - 10 10 
8 Terapia e reabilitação 597 41 37 13 276 230 
FONTE: MEC/INEP/2003 

 

 

                                                 
22 Bueno e Pieruccini (2005). “Abertura de Escolas de Medicina no Brasil: Relatório de um Cenário Sombrio” 2ª 
edição em março de 2005 e com atualização em julho do mesmo ano. Publicação da Diretoria do Conselho 
Federal de Medicina e da Diretoria da Associação Médica Brasileira. Fonte de consulta: 
http://www.amb.org.br/escolas2.pdf em 20/08/2005. 
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Observa-se, no quadro 1, que a minoria dos cursos da área da saúde está 

localizada nas IES públicas (24,16%). Embora assim, cabe atentar para o fato de que o curso 

de maior custo e de maior procura, o de medicina, encontra-se fortemente representado nestas 

IES, em especial nas federais.  

Com os números do referido quadro, reforça-se a tese de que é preciso 

compreender mais o ensino na área da saúde, como forma de expressão de responsabilidade 

pública defendida pelas Associações de Classe dessa área. 

Tais questões também são tratadas no relatório de Bueno e Pieruccini (2004 e 

2005). Serão retomadas na parte de descrição temática. 

Em geral, a procura por cursos da saúde é significativa, e sua demanda pressiona a 

expansão nessa área. Mas, cabe observar que nem todos os cursos das IES privadas 

preenchem suas vagas. Como os de Odontologia, que por sinal, decrescem em todo o 

território nacional. 

A demanda crescente impulsionou o governo a tomar medidas que facilitassem o 

acesso ao ensino superior, desde a variação na forma de acesso até o financiamento dos 

estudos, mediante o FIES e o ProUni. 

Atualmente, o acesso23 se faz por meio do vestibular, processos seletivos e formas 

diversificadas de ingresso.  

 

QUADRO 2: Número de Vagas Oferecidas, Candidatos Inscritos e Ingressos, por Vestibular e 

Outros Processos Seletivos, nos Cursos de Graduação Presenciais, por Organização 

Acadêmica, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2003 

Vestibular e Outros Processos Seletivos (*) 
Unidade da Federação / Categoria Administrativa

Vagas Oferecidas Candidatos Inscritos Ingressos  

Brasil       2.002.683      4.899.556     1.262.904  
    Pública        281.163       2.366.980         267.031  

Federal        121.405       1.268.965         120.512  

Estadual        111.863       1.014.503         108.778  

Municipal          47.895           83.512           37.741  

  Privada      1.721.520       2.532.576         995.873  

Particular      1.087.634       1.399.085         591.959  

Comun/Confes/Filant        633.886       1.133.491         403.914  

                      Fonte: MEC/INEP/Deaes,2003. 

                                                 
23 Outros Processos Seletivos: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Avaliação Seriada no Ensino Médio 
e outros tipos de seleção. Outras Formas de Ingresso: Mudança de curso dentro da IES, Transferência (vindo de 
outras IES, excluído ex-offício), Transferência ex-offício, Acordos internacionais, Admissão de diplomados em 
curso superior, Reabertura de matrícula e outros tipos de ingresso. 
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Em relação ao ingresso, é notória a triagem realizada pelas públicas, a apresentar 

baixa percentagem de 21,14%.(Cf. QUADRO 2). Já nas instituições privadas, o percentual de 

ingressantes atinge 78,85% das intenções de estudos, ficando com a relação de ingresso por 

vaga maior que na pública.  

No quadro 2, observa-se que o ingresso nas públicas supõe maior grau de 

dificuldade ou exigência. Sabe-se que, para passar no vestibular, o aluno que freqüenta 

“cursinhos” preparatórios (caros) são os que historicamente conseguem enfrentar o vestibular 

nas IES públicas. 

Todavia, vale assinalar que o sistema de cotas criado pelo MEC/2004, e adotado 

em grande parcela das IES públicas, redimensiona essa dificuldade para atender às 

“minorias”.  

Por outro lado, muitas IES privadas, enfrentando as leis de mercado e a 

concorrência, facilitam esse ingresso, recebendo alunos com baixa qualidade e preparo para o 

ensino superior. Isto se dá em razão de a maior parte dos ingressantes dessas IES se situarem 

na faixa de poder aquisitivo da classe “C”24, oriundos, em sua maioria, das escolas públicas 

ou não, mas sem preparo adequado para disputar espaço nas IES públicas.  

Assim sendo, a procura ou demanda pelas IES públicas, de acordo com as 

estatísticas do INEP (2003), revela uma inscrição aproximada de 8 candidatos por vagas nas 

IES públicas, nas privadas esta relação é de 2 por vaga (Cf. Quadro 2).  

A evolução das vagas no sistema público, segundo o INEP (2003), ao longo dos 

anos entre 1996 e 2003, se manteve, chegando em 2003 com oferta de 14,0% do total de 

vagas ofertadas em todo território brasileiro, apresentando queda de 4,8%. 

No sistema privado, a oferta de vagas atingiu 86%, gerando-se um aumento na 

oferta de 16,5%.  

Em relação aos números no universo da saúde (Tabela 2), é possível perceber as 

diferenças entre as vagas oferecidas e seu preenchimento. 

As “vagas” oferecidas nos cursos de Terapia e Reabilitação, segundo a tabela 2, 

representam 32,9%, e o maior percentual de candidatos “inscritos” está nos cursos de 

Medicina, com 32,7%. Já o maior número de “ingressos”, com 28,6%, deu-se no curso de 

Terapia e Reabilitação. Os “excluídos” no processo de seleção dos cursos de Medicina 

correspondem 96,3%. As “matrículas”, na ordem de 28,9%, são efetuadas nos cursos de 

Terapia e Reabilitação.  

                                                 
24 Classe C, segundo o IBGE, a sociedade está dividida por classes sociais de acordo com a rentabilidade 
econômica. 
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A oferta, apesar de registrar crescimento em diversos programas ou cursos da área 

da saúde, está a patentear a existência de vagas ociosas, exceto no curso de medicina, no mais 

das vezes preenchidas com transferências e outros processos. Bem assim, corresponde ao 

curso que mais exclui no processo seletivo. 

 

Tabela 2: Processo Seletivo Geral: Número de Vagas Oferecidas, Candidatos Inscritos e 

Ingressos, Excluídos, Matriculados (Vestibular e Outros), nos Cursos de Graduação 

Presenciais, segundo a Área Geral da Saúde e Bem-Estar Social - Brasil - 2003 

 
Total de Vestibular e Outros Processos Seletivos (*) Áreas Gerais, Áreas 

Detalhadas e Programas e/ou 
Curso Vagas 

Oferecidas 
% 
 

Candidatos 
Inscritos 

% 
 Ingressos % Excluídos % 

 
Matrícula 

 
% 
 

BRASIL 
  

2.002.683          4.899.556 244,0
 

1.262.904 25,8
  

3.359.697  68,6 
 

3.887.771 252,5

Saúde e bem estar social 
  

223.841  11,2          983.361 20,1
 

161.844 12,8
  

821.517  83,5 
 

483.997 12,4

Enfermagem  
  

46.687  20,9          198.376 20,2
 

38.202 23,6
  

160.174  80,7 
 

90.739 18,7

Farmácia 
  

22.553  10,1           76.747 7,8
 

16.828 10,4
  

59.919  78,1 
 

54.297 11,2

Medicina 
  

12.281  5,5          321.532 32,7
 

11.898 7,4
  

309.634  96,3 
 

60.912 12,6

Odontologia 
  

16.333  7,3           71.455 7,3
 

11.184 6,9
  

60.271  84,3 
 

46.915 9,7

Saúde (cursos gerais) 
  

35.414  15,8           67.786 6,9
 

24.804 15,3
  

42.982  63,4 
 

56.522 11,7

Serviço Social e Orientação 
  

14.623  6,5           46.817 4,8
 

11.201 6,9
  

35.616  76,1 
 

31.986 6,6
Tecnologias de Diagnóstico e 
Tratamento Médico           2.256  1,0             5.229 0,5

 
1.520 0,9

  
3.709  70,9 

 
2.809 0,6

Terapia e Reabilitação 
  

73.694  32,9        195.419 19,9
 

46.207 28,6
  

149.212  76,4 
 

139.817 28,9
           

Fonte: MEC/INEP/Deaes.   (*) Outros Processos Seletivos: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Avaliação Seriada no Ensino Médio 
e Outros Tipos de Seleção 

 

Comparando os dados quanto à forma de ingresso das IES públicas e privadas, 

sobreleva a utilização do processo por meio do “vestibular”: opção das públicas, com 77,5% 

dos processos de ingressos; nas IES privadas, de 75,1%. (QUADRO 3). 

Diante de tais números, defluem as poucas oportunidades de ingresso fora do 

sistema tradicional de exclusão nas IES públicas e, noutra instância, grifa a oportunidade de 

lucro para as empresas privadas que coordenam o processo. 

As formas de ingresso vigentes são um tema polêmico, pois alunos oriundos da 

escola de ensino público, apesar do sistema de cotas e do exame nacional de ensino médio, 

disputam com alunos muito preparados nas escolas privadas. Daí a maior parte dos alunos de 

universidades públicas serem da classe A e B, ao passo que as particulares abrigam a maioria 

da classe C e D. Tal situação aduz conseqüências no ensino superior em relação ao ensino-

aprendizagem, ficando para o professor dar conta das deficiências de aprendizagem dos seus 

alunos, além dos conteúdos específicos e necessários à formação do profissional. 
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QUADRO 3: Processos Seletivos: Número Total de Ingresso nos Cursos de Graduação 

Presenciais, por Organização Acadêmica, e todas as Formas de Ingresso, segundo a Unidade 

da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2003 
 

Ingressos nos Cursos de Graduação Presenciais 

Total Geral por Forma de Ingresso Unidade da Federação / Categoria 
Administrativa 

Total Vestibular Outros Processos 
Seletivos 

Outras Formas 
de Ingresso 

 Brasil 
       1.539.859      1.163.842          99.062         276.955 

Pública        321.117        249.002          18.029           54.086 
Federal        149.639        105.593          14.919           29.127 
Estadual        127.789        106.422            2.356           19.011 
Municipal          43.689          36.987              754             5.948 

Privada      1.218.742        914.840          81.033         222.869 
Particular        682.996        553.249          38.710           91.037 
Comun/Confes/Filant        535.746        361.591          42.323         131.832 

Fonte: MEC/INEP/Deaes,2003. 
 

 

A matrícula é outro importante fator de análise no tocante à expansão do ensino e 

de sua relação com o tema em discussão, considerando que em 2002 as IES públicas detinham 

30,2% e as privadas 69,8%, segundo MEC/DAES 2003. Observa-se, conforme indicação do 

quadro 4, que sua ascensão em IES privadas (70,75%) se deu no interior do País, com um 

total de 53,53% das matrículas, desta categoria administrativa.  
 

QUADRO 4: Matrículas: Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Organização 

Acadêmica e Localização (Capital e Interior), segundo a Unidade da Federação e a Categoria 

Administrativa das IES - 2003 
 

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais 
 Total Geral  

Unidade da Federação / Categoria 
Administrativa 

Total  Capital   Interior  
Brasil       3.887.771     1.775.357     2.112.414  

Pública     1.137.119       497.395       639.724  
Federal       567.850       376.429       191.421  
Estadual       442.706       119.893       322.813  
Municipal       126.563           1.073       125.490  

Privada     2.750.652     1.277.962     1.472.690  
Particular     1.475.094       716.328       758.766  
Comun/Confes/Filant     1.275.558       561.634       713.924  

                      Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 
 

Na área da saúde, à luz dos dados do INEP representados na tabela 3, as 

matrículas polarizam para os cursos de Terapia e Reabilitação, em especial o de Fisioterapia, 

com 62,3% do total destas matrículas (28,9%).  
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Tabela 3: Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, em 30/06, por Organização 

Acadêmica e Categoria Administrativa das IES, segundo as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 

Programas e/ou Cursos  - Brasil – 2003 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas e/ou 
Curso 

MATRÍCULAS

Pública Privada 
Total % Total % Total % BRASIL 

3.887.771  1.137.119 29,25 2.750.652 70,80 

Saúde e Bem Estar Social 483.997 12,45 121.718 10,70 362.279 13,17 
Enfermagem e Atenção Primária (Assistência Básica) 90.739 18,75 20.267 4,19 70.472 14,56 
Enfermagem 76.116 15,73 13.598 2,81 62.518 12,92 
Enfermagem de Saúde Pública 40 0,01 40 0,01 - - 
Enfermagem e Obstetrícia 14.583 3,01 6.629 1,37 7.954 1,64 
Farmácia 54.297 11,22 15.792 3,26 38.505 7,96 
Análises Clínicas e Toxicológicas 58 0,01 - - 58 0,01 
Farmácia 45.175 9,33 13.559 2,80 31.616 6,53 
Farmácia Bioquímica 8.545 1,77 2.175 0,45 6.370 1,32 
Farmácia Industrial 519 0,11 58 0,01 461 0,10 
Medicina 60.912 12,59 32.341 6,68 28.571 5,90 
Anatomia 109 0,02 - - 109 0,02 
Medicina 60.803 12,56 32.341 6,68 28.462 5,88 
Odontologia 46.915 9,69 15.787 3,26 31.128 6,43 
Odontologia 46.910 9,69 15.787 3,26 31.123 6,43 
Tecnologia em Prótese 5 - - - 5 - 
Saúde (Cursos Gerais) 56.522 11,68 8.281 1,71 48.241 9,97 
Educação Física 53.936 11,14 7.617 1,57 46.319 9,57 
Naturologia 532 0,11 452 0,09 80 0,02 
Saúde (Programas ou Cursos Gerais) 1.919 0,40 77 0,02 1.842 0,38 
Saúde Pública 135 0,03 135 0,03 - - 
Serviço Social e Orientação 31.986 6,61 11.730 2,42 20.256 4,19 
Política Social 29 0,01 29 0,01 - - 
Serviço Social 31.957 6,60 11.701 2,42 20.256 4,19 
Tecnologias de Diagnóstico e Tratamento Médico 2.809 0,58 534 0,11 2.275 0,47 
Instrumentação Cirúrgica - - - - - - 
Próteses / Lentes Óticas 284 0,06 - - 284 0,06 
Radiologia 988 0,20 209 0,04 779 0,16 
Tecnologia de Radiologia 1.123 0,23 273 0,06 850 0,18 
Tecnologia de Raio-X (Médica) 132 0,03   132 0,03 
Tecnologia em Ortóptica 230 0,05   230 0,05 
Tecnologia em Ótica - - - - - - 
Tecnologia Oftálmica 52 0,01 52 0,01 - - 
Terapia e Reabilitação 139.817 28,89 16.986 3,51 122.831 25,38 
Fisioterapia 87.085 17,99 7.478 1,55 79.607 16,45 
Fonoaudiologia 13.360 2,76 1.659 0,34 11.701 2,42% 
Musicoterapia 750 0,15 184 0,04 566 0,12 
Nutrição 31.421 6,49 6.400 1,32 25.021 5,17 
Nutrição e Dietética 1.135 0,23 215 0,04 920 0,19 
Optometria 198 0,04 - - 198 0,04 
Quiroprática 466 0,10 - - 466 0,10 
Reabilitação 52 0,01 - - 52 0,01 
Terapia Ocupacional 5.350 1,11 1.050 0,22 4.300 0,89 

       Fonte: MEC/INEP/Deaes 
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Em seguida enfileiram-se os cursos de Enfermagem (18,7%), Medicina (12,6%), 

Saúde (11,7%), seqüenciados pelo conjunto de Saúde com Cursos Gerais, em que o de 

Educação Física representa 95,4% destes programas, o de Farmácia (11,2%), o de 

Odontologia (9,7%). Acresça-se o curso de Serviço Social e Orientação (6,6%). Por fim, o de 

Tecnologias de Diagnóstico e Tratamento Médico (0,6%).  

As conseqüências dessa dificuldade de ter alunos fazem com que as IES criem 

condições de ingresso e de “adaptação” de todos os seus “clientes” em duas direções: a 

primeira, voltada à idéia do professor “facilitador” dos alunos; e uma segunda, de estabelecer 

cursos paralelos para que os alunos recuperem conhecimentos mínimos necessários às 

exigências de um ensino de “excelência”. 

Os números em relação aos alunos colaboram a pensar a relação entre a 

quantidade de alunos e o de professores25, bem como o apoio pedagógico e de recursos 

instrumentais e financeiros mínimos que os professores necessitam para dar conta da sua 

atividade de ensino-aprendizagem. Por igual, patenteiam as conseqüências da falta desse 

apoio, notadamente o rompimento da função do ensino superior, passando à adoção adaptada 

de meios e recursos pedagógicos no ensino que dificultam, por exemplo, a vivência de 

práticas necessárias ao aprendizado. 

Em se tratando do quadro de docentes, conforme as tabelas 4 e 5, a titulação, 

regime de trabalho, infere-se que os números não são tão animadores quanto os das matrículas 

e criações de IES. Assim, a docência sofre a expansão do ensino superior, diferentemente da 

entrada de alunos e aumento de cursos. Não se ignora que o número de alunos registra 

acentuado aumento, não o de professores26. Assim sendo, a carga de trabalho docente se 

agiganta em relação direta ao número de alunos. 

As tabelas 4 e 5 retratam as principais alterações diagnosticadas pelo INEP/MEC 

em 2003 e permitem observar que o número de professores horistas nas IES privadas, 

comparado ao total de docentes, é representativo (93%). Estes indicam reduzida carga horária 

e, conseqüentemente, pouca dedicação ao ensino a que são submetidos os professores numa 

IES desta categoria administrativa.  

Os números desses quadros desfilam a distribuição aluno/professor e 

professor/trabalho, numa relação quantitativa que, possivelmente, infere na qualidade do 

ensino.  

                                                 
25 Cf. Tabelas 4. 
26 O aumento do número de professores de 2002 para 2003 nas IES públicas e privadas foi o ínfimo acréscimo de 
2,0 % de acordo com os números do relatório /MEC/DAES/2003.  
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Ocorre que esses dados evidenciam a falta de garantia das condições de ensino ao 

professor, por parte da IES, aflorando como nódoa constante dessas IES, a revelar a falta de 

compromisso destas instituições com a qualidade de magistério.  

Tabela 4: Número Total de Funções Docentes (Em Exercício e Afastados), por Organização 

Acadêmica e Regime de Trabalho, segundo a Unidade da Federação e a Categoria 

Administrativa das IES – 2003 
 

Funções Docentes (Em Exercício e Afastados) 
 Total Geral  Unidade da Federação / 

 Categoria Administrativa 
Total  

 

 Tempo 
Integral  

 
% Tempo 

Parcial  % Horista  % 

Brasil 268.816 
 

% 96.326 62.470  110.020 
  

Pública  95.863 36       71.001 74 
 

17.551 28 
  

7.311  7 

  Federal 52.106 
 

      43.270 
 

61 
 

7.388 42 
  

1.448  20 

  Estadual 36.098 
 

      26.577 
 

37 
 

8.020 46 
  

1.501  21 

  Municipal 7.659 
 

       1.154 
 
2 

 
2.143 12 

  
4.362  60 

  
Privada 172.953 74          25.325 26 

 
44.919 72 

  
102.709  93 

  Particular 94.939    12.524 
 

49 
 

26.171 58 
  

56.244  55 

  Comun/Confes/Filant 78.014 12.801 
 

51 
 

18.748 42 
  

46.465  45 
Fonte: MEC/INEP/Deaes,2003. 
 
 
A presença do docente em exercício, nas IES privadas, é maior do que nas 

públicas, por pelo menos dois motivos. O primeiro sinaliza que o risco de emprego nas IES 

privadas é maior que nas IES públicas, dado que estas oferecem garantia de permanência, 

salvo quando o professor enfrenta processos administrativos o que se faz bem raro. Em 

complemento, o êxodo das públicas para as privadas aumenta por conta da baixa 

remuneração. Detentor da aposentadoria, no ápice de seu crescimento intelectual, pressionado 

por uma necessidade de, ao menos, manter um status adquirido, reassume suas atividades 

docentes emprestando sua experiência às IES privadas. Muitas vezes, por força de um salário 

mais convidativo, recorre ao processo de licença, o que, em verdade, contribui para minar de 

alguma forma o compromisso das IES públicas com o nível da educação. 

As tabelas 4 e 5, somadas à 6, evidenciam a qualificação docente nas IES 

públicas, em detrimento do baixo índice de professores com formação nas IES privadas. Mas 

esse fato não deve ser avaliado isoladamente, ao julgar a qualidade dessas IES. Antes, deve-se 

considerar a experiência do corpo docente das IES privadas. Geralmente, são profissionais 

liberais atuando também como professores. Já nas IES públicas, são docentes dedicados à 

docência e à pesquisa. A função de cada IES exige o compromisso com processos diferentes, 
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embora o MEC, em suas avaliações, despreze tais fatos e avalie os cursos eminentemente 

técnicos (tecnológicos e de curta duração) como os de natureza científica (graduação 

tradicional). Mesmo entre estes últimos, deve ser pensada sua característica específica, à luz e 

dentro da proposta do curso de ser focado para pesquisa ou não. 

 

Tabela 5: Número Total de Funções Docentes (Em Exercício e Em Afastamento), por 

Organização Acadêmica, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das 

IES – 2003 
 

Funções Docentes   Unidade da Federação / Categoria Administrativa
 

TOTAL EM EXERCÍCIO % AFASTADOS % 

Brasil          268.816          254.153 94,5%        14.663  5,5%
  

Pública          95.863            88.795 92,6%          7.068  7,4%
  

Privada 
   

     172.953
 

         165.358
 

95,6% 
 

         7.595  
 

4,4%
 

        Fonte: MEC/INEP/Deaes,2003. 
 

 
Em se tratando da qualificação do professor da rede pública, esta é superior à da 

privada, entreabrindo a pesquisa e a divulgação de conhecimentos em eventos acadêmicos e 

científicos. (Cf. Tabela 6) 

 
Tabela 6: Número Total de Funções Docentes Em Exercício, em 30/06, por Organização 

Acadêmica e Grau de Formação, segundo a Unidade da Federação e a Categoria 

Administrativa das IES – 2003 
 

Funções Docentes Em Exercício e Grau de Formação (Em Exercício) 
Unidade da Federação / 

Categoria Administrativa 
 

 
Total  

 
% Especialização % Mestrado % Doutorado % 

Brasil    254.153          74.714  29,4     89.288  35,1    54.487 21,4
  

Pública 
       

88.795  34,9        16.726  18,8 
  

24.229  27,3 
 

35.030 39,5

  Federal 
       

47.709  53,7          5.826  12,2 
  

13.336  28,0 
 

20.693 43,4

  Estadual 
       

33.580  37,8          7.742  23,1 
  

8.278  24,7 
 

13.431 40,0

  Municipal 
        

7.506  8,5          3.158  42,1 
  

2.615  34,8 
 

906 12,1
  

Privada 
     

165.358  65,1        57.988  35,1 
  

65.059  39,3 
 

19.457 11,8

  Particular 
       

91.410  55,3        35.640  39,0 
  

35.417  38,7 
 

8.526 9,3 

  
Comun/Confes/Filant 
 

       
73.948 

  
44,7 

 
       22.348  

 
30,2 

 

  
29.642 

  
40,1 

 

 
10.931

 
14,8

 
     Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 
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No concernente à categoria privada, vale dizer que a experiência profissional dos 

professores permite a troca, com os alunos, de ações concretas e reais. Cabe acrescentar que, 

apesar da não-concordância com a desvalorização dos professores detentores do título de 

doutor, pois significa, para a maioria das IES privadas, custo, e não investimento, até esta 

questão deve ser levada em conta na organização dos cursos e suas finalidades, diferenciando, 

e não comparando, os cursos públicos com os privados.  

A discrepância na formação entre professores de categorias administrativas 

diferentes vem configurando identidades profissionais igualmente distintas. Como resultado, a 

finalidade da educação também é entendida de modo diferente. Os professores da rede pública 

se pautam, sobretudo em saberes, conhecimentos e práticas docentes que privilegiam as 

reflexões desse mesmo saber, por meio de pesquisa. Já os da rede privada, são levados a 

pensar em competências e habilidades, buscando cursos que lhes permitam o treinamento. É o 

mundo público, com foco na educação para autonomia do pensar, e o privado, com foco no 

fazer técnico, seguindo as DCNs com vista ao “mundo do trabalho”, mais que com qualquer 

outra regulamentação. Quem está acertando mais? Ambos estão vivendo e acreditando no que 

fazem? Sem resposta. 

Cabe apenas acrescentar que os professores da rede particular de ensino da área da 

saúde são os que mais associam a identidade de professor à de profissional, veiculando sua 

titulação acadêmica aos consultórios ou clínicas e academias mediante cartões de visita, 

consultórios e receituários (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). Já sua prática docente é 

referendada pela experiência profissional e serve muitas vezes de espaço para laboratórios, 

extensão de sua sala de aula. 

 

Tabela 7: Recursos Humanos - Número total de Funções Docentes Em Exercício, em 30/06, 

por Organização Acadêmica e Sexo, segundo a Unidade da Federação e a Categoria 

Administrativa das IES – 2003 
 

SEXO Unidade da Federação / Categoria 
Administrativa 

TOTAL  Masculino % 
  Feminino  % 

 

Brasil 254.153 144.536 57% 109.617  43% 
Pública 88.795 51.620 58% 37.175  42% 

Federal 47.709 28.607 60% 19.102  40% 
Estadual 33.580 18.742 56% 14.838  44% 
Municipal 7.506 4.271 57% 3.235  43% 

Privada 165.358 92.916 56% 72.442  44% 
Particular 91.410 51.988 57% 39.422  43% 

Comun/Confes/Filant 73.948  0.928 55% 33.020  45% 
         Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 
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Outro importante aspecto a ser considerado na caracterização do professor é a sua 

distribuição por sexo que, segundo a tabela 7, é marcada pela presença masculina no ensino 

superior, com 57% do total, sendo distribuído 20% para as IES públicas e 37% paras as 

privadas. O sexo feminino fica representado por 15% nas IES públicas e 29% nas privadas.   

As mulheres ainda são minoria no ensino superior, em toda e qualquer 

distribuição, conforme a tabela 7. 

Quanto à relação entre a matrícula e a função docente, é interessante para a análise 

das representações sociais dos professores sobre o ensino superior, levando-se em conta que, 

em pesquisa anterior, Novikoff (2002) verificou que o número de alunos nas aulas teóricas é 

um dos pontos negativos à aplicação de didática inovadora e métodos de ensino dinâmicos. 

Este ponto ressurge na presente pesquisa (Cf. capítulo análise dos resultados). 

Na pesquisa citada, fica evidenciado o conflito estabelecido na relação entre o 

aluno e o docente, que se acentua conforme o aumento do número de alunos mais jovens na 

sala de aula. 

Novikoff (2002, p. 135) revela a estreita relação entre a formação de 

representação e a relação com os alunos-adolescentes.  

 
(...) as representações sociais dos professores acerca dos adolescentes 
emergem de dois modos. O primeiro da própria imagem que o professor tem 
de sua adolescência; e o outro processo de criação da representação está 
situado na relação estabelecida vivenciada com o grupo dos 
alunos/adolescentes. Cabe dizer que a segunda passa pela análise 
inconsciente da primeira, ou seja, quando em interação permanente com o 
grupo em que vive, com as imagens anteriores e as contidas nos discursos 
dos seus pares professores, ressignificam ou não conceitos sobre a 
adolescência e os adolescentes. Desse modo, o professor “sofre” a busca 
pela juventude inerente a seu processo de desenvolvimento e de busca pela 
eterna juventude, adiando o envelhecimento ou, se optar pela reflexão 
psicanalítica, adiando a perda ou o luto por uma etapa que não voltará 
jamais. 

 

 

Esta relação deve ser considerada nas avaliações do MEC e nas institucionais, 

uma vez que a relação matrícula / função docente, de acordo com o quadro 5, testemunha a 

tendência de massificação do ensino superior, representando a possibilidade do 

estabelecimento de uma perda na qualidade no modus operandi do ensino-aprendizagem.  

A massificação é, hoje, um problema na escolha de estratégias ou técnicas de 

ensino para turmas grandes. Sabe-se que as atividades práticas ou de reflexão exigem certo 

tempo, no qual turmas grandes ficam limitadas à exposição temática, contrariando as 

propostas de inovação e aprofundamento solicitados aos professores por pensadores, 
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pesquisadores, especialistas e pela própria legislação do ensino superior (FREIRE, 1999; 

PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; TARDIF; LESSARD, 2005).  

 

QUADRO 5: Relação Matrículas/Função Docente em Exercício por Organização Acadêmica, 

segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2003 
 

Unidade da Federação  /  Categoria 

Administrativa 

Relação Matrículas/Função Docente em 

Exercício 

  Total  

Brasil 15,3 

Pública 12,8 

Privada 16,6 

                      Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 
 

 
O resultado dessa expansão começa a ser percebido por diferentes canais da 

sociedade. O próprio governo, mediante seu sistema de avaliação, indica as necessárias 

mudanças para a correção de distorções da expansão com duplo sentido. O primeiro aponta 

para a expansão licenciosa, com fins unicamente lucrativos, em razão da miserabilidade 

normativa e cultural. O segundo, para expansão comprometida com a inovação e abertura de 

oportunidades com responsabilidade, sem se aproveitar das brechas legislativas. De outro 

modo, a expansão privatizada sem exigências de responsabilidade diante da nação, por parte 

do governo e da sociedade, vem sendo percebida por críticos e intelectuais, que são poucos, e, 

infelizmente, todo o setor privado acaba sendo mal visto e discriminado injustamente. 

As avaliações do ensino superior27, desde sua criação até os dias atuais, 

denunciam as tendências governamentais. Aqui não se pretende esmiuçar, embora a tentação 

seja muita. Apenas se limita a reconhecer a história e a origem das idéias, pontuando que, do 

ponto de vista da política, cada governo estabelece seu marco ideológico, acaba por romper 

com princípios que deveriam ser respeitados e mantidos.  

Gomes (2000, p.4) assinala que a publicação dos resultados da avaliação do 

ensino superior do governo FHC engendrava “uma variada, porém saudável, resposta dos 

agentes constituintes do mercado do ensino superior (estudantes-consumidores, pais e outros 

                                                 
27 O primeiro processo de avaliação do ensino superior, o Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras –PAIUB--, foi formulado e implementado durante o governo Itamar (1993-1994); o 
segundo, o Exame Nacional de Cursos (ENC), foi elaborado e implementado pelo governo FHC (1995-2002); e 
o terceiro e atual, o SINAES, elaborado e implementado pelo governo Lula (2003). 
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clientes) para com os serviços prestados pelas IES e, como conseqüência, a prática moderna 

da competição entre as IES”.  

No governo LULA, o engendramento não se distancia da necessidade de resposta 

à sociedade, mas acrescenta o necessário posicionamento político como partido de esquerda. 

Se bem assim, a falta de legitimação, não mais ditada por Lei, mas por falta de recursos 

financeiros e estruturais, torna-o mais demagógico que aparentava sê-lo. 

Um avanço do atual governo foi a reestruturação da avaliação, com a proposta do 

SINAES28 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), antes tarefa de 

responsabilidade do INEP, atualmente, sob coordenação da CONAES29 (Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior). O SINAES passa a apoiar-se em três pilares: avaliação 

das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.  

Em contrapartida, a deliberação das avaliações para abertura de cursos, bem como 

os credenciamentos e recredenciamentos, em que pese vivência no processo, julga-se que 

continuam como processos lentos, ineptos e duvidosos. 

Entre os objetivos do Sistema, estão a melhoria da qualidade na educação superior 

e a orientação da expansão, respeitando a diversidade, a autonomia e a identidade das 

instituições. Importa assinalar, quanto à autonomia, que a idéia é respeitá-la, considerando 

que as IES devem formar suas próprias comissões, que estão sendo denominadas de 

Comissões Próprias de Avaliação (CAP), para avaliações internas, e que serão 

complementadas pelas avaliações externas in loco, com o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE).  

As CAPs devem gozar de autonomia em relação aos conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição. Para que as IES possam realizar a avaliação interna, o 

INEP e a CONAES prepararam um roteiro para orientá-las. 

O SINAES é composto pela avaliação de três tópicos: cursos, instituições e 

alunos. Sua periodicidade é definida em função das exigências legais, para reconhecimento e 

                                                 
28 Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes) é o novo instrumento de avaliação superior do MEC/Inep./Governo LULA. 
29 Os membros que compõem a CONAES, representantes das diversas áreas e entidades envolvidas no SINAES. 
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Antonio Ibañez Ruiz; o secretário de Educação a 
Distância, Marcos Dantas; o diretor de Estatística e Avaliação da Educação Superior, do INEP, Dilvo Ristoff; o 
diretor de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Renato Janine 
Ribeiro, e o diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior da Secretaria de Educação Superior, 
Mário Pederneiras, são os representantes do MEC (Ministério da Educação), na comissão.Gustavo Petta, da 
UNE; a professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Laura Tavares, e a assessora da UFMT 
(Universidade Federal de Mato Grosso), Léia de Souza Oliveira, representam as universidades. Hélgio Trindade, 
os professores Gilberto Dupas, da USP (Universidade de São Paulo), José Dias Sobrinho, da Unicamp 
(Universidade de Campinas), Sílvio Meira, da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), e Wilson Roberto 
de Mattos, da UFBA (Universidade do Estado da Bahia), representam a sociedade. 
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renovação do reconhecimento, e abrange cursos presenciais e a distância. O INEP também 

designará comissões externas para a verificação. 

Em relação às IES, é feita a identificação do perfil e do significado da atuação da 

IES, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando a 

diversidade e as especificidades das diferentes organizações. São consideradas, na avaliação, 

as missões e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a política para o ensino, 

pesquisa, pós-graduação e extensão; a responsabilidade social da instituição; comunicação 

com a sociedade; políticas de recursos humanos; organização e gestão; infra-estrutura física; 

planejamento e avaliação; políticas de atendimento ao estudante; e a sustentabilidade 

financeira da instituição. A idéia é de que as IES passem por uma auto-avaliação e uma 

avaliação externa. 

Quanto aos alunos, ficou estabelecido que participam do exame aqueles do 

primeiro e último ano dos cursos de graduação. É interessante relevar que o registro de 

participação no exame é condição indispensável para a emissão do histórico escolar, sem o 

que o aluno fique impossibilitado de retirar seu diploma. No caso dos alunos que não foram 

selecionados para participar do Exame, constará no histórico escolar a dispensa pelo MEC. 

Outro aspecto importante na garantia de sucesso do SINAES está no fato de que o resultado 

individual é enviado somente ao participante, sendo resguardado o sigilo das informações. 

No tocante ao apoio estudantil da UNE (União Nacional dos Estudantes), foi dado 

mediante participação do seu presidente e representante da entidade na Comissão, Gustavo 

Petta, que considerou um avanço o novo sistema “pois a avaliação passa a ser de toda a 

instituição, e não apenas do aluno. Essa é uma luta antiga dos estudantes”.  

Em relação à graduação, é o INEP quem designa comissões externas para a 

verificação das exigências legais tendentes ao reconhecimento e renovação do 

reconhecimento dos cursos. Já as avaliações para fins de autorização de novos cursos, são 

elasde competência da Secretária de Educação Superior (SESu/MEC) e da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica (Semtec/MEC), segundo diretrizes estabelecidas pela 

CONAES. 

Os resultados dos cursos serão divulgados para as instituições e para a sociedade 

em geral, e integrarão o conjunto de dimensões da avaliação de cursos e da auto-avaliação. A 

realização do ENADE inclui a aplicação de um questionário socioeconômico para os alunos e, 

para coordenadores, um questionário que ajude a definir o perfil do curso.  

Segundo a Portaria MEC n.º 2.051, de 9 de julho de 2004, em seu artigo 32, a 

avaliação externa das instituições e cursos de graduação deve resultar na atribuição de 

conceitos a cada uma e ao conjunto das dimensões avaliadas, numa escala de cinco níveis, 
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sendo os níveis 4 e 5 indicativos de pontos fortes, os níveis 1 e 2 reveladores de pontos fracos. 

O nível 3 apontará o mínimo aceitável para os processos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos e de credenciamento e re-credenciamento de 

instituições.  

Ao observar os resultados contidos no Relatório Técnico30 do primeiro ENADE, 

em 28 de novembro de 2004, verifica-se que a Região Sudeste concentrou a maioria dos 

cursos avaliados, em todas as treze áreas, e a maioria absoluta em dez delas - um total de 

51,8% dos 2.184 cursos. O Sul contabilizou 20,5%; o Nordeste, 14%; o Centro-Oeste, 8,7%; e 

o Norte, 5%.  

Outro dado significativo para pensar o lócus de pesquisa dessa tese é que a grande 

maioria desses cursos (73,8%) é de instituições privadas. As públicas somam 26,2%. As 

universidades ofereceram o maior número de cursos (58,2%), seguidas das faculdades 

(16,7%) e dos centros universitários (15,2%).  

Apesar de terem sido envolvidos 2.184 cursos, somente 1.427 (65,33%) obtiveram 

conceitos. A explicação se atém ao fato de que muitos cursos ainda não tinham concluintes, 

quando não por outros motivos não apontados no relatório.  

Os conceitos, divididos de 1 a 5, de acordo com as notas, foram calculados com 

base em três termos: “Desempenho Específico” dos ingressantes, “Desempenho Específico” 

dos concluintes e  de “Formação Geral” para os concluintes e ingressantes.  

Cabe elucidar que a nota dos estudantes no ENADE não é a nota do curso, mas, 

sim, parte do conjunto das dimensões da nota de avaliação do curso. Portanto, segundo o 

relatório, “nenhuma decisão regulatória, (...) será tomada exclusivamente em função do 

desempenho dos estudantes no Exame. A nota do curso no ENADE comporá a nota do curso 

obtida durante a avaliação in loco, a ser feita periodicamente por comissões de especialistas 

nas diversas áreas do conhecimento”. Sendo assim, elimina-se a vinculação da nota do 

ENADE à qualidade do curso e, em conseqüência, os “ranqueamentos” por parte do MEC31.  

Fica clara a não-diretividade da avaliação, como tentativa de romper com aspecto 

positivista, olhando as regras do SINAES, o qual atribui à Comissão uma função mais 

mediadora do processo, orientando, mediante acordo, as necessárias correções no processo 

educacional. Deste modo, a CONAES estabeleceu que, quando for o caso, esta informará, em 

                                                 
30 O Relatório de Conceitos (a tabela com os conceitos de todos os cursos) está disponível na Internet 
(www.inep.gov.br <http://www.inep.gov.br>), por ordem alfabética de instituições. O Relatório do Aluno foi 
enviado ao aluno. Além desses, há ainda um Relatório de Área, para pesquisadores que queiram se aprofundar 
sobre o desempenho de cada área, o Técnico-Científico e o Relatório do Curso (que vai para o coordenador do 
curso). 
31 O ranqueamento é dado pela mídia que divulga as notas, em especial, por meio de notícia paga pelas IES que 
obtiveram boas notas. As que não se saem tão bem no ENADE/Avaliação, não divulgam seus resultados. 
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seus pareceres, a necessidade de celebração do Protocolo de Compromisso, indicando os 

aspectos que devem merecer atenção especial. Contudo, ficam outros aspectos que limitam ou 

dificultam o idealismo apregoado no governo atual. Aqui, sem outras alusões, citam-se dois: a 

participação compulsória dos estudantes (que leva à participação compulsória das IES 

avaliadas) e a comparabilidade das IES, baseada nos resultados das avaliações, conforme 

demonstra o relatório técnico do MEC/INEP/DAES. 

Segundo o relatório técnico, no conceito mais baixo, o 1, ficaram 33 cursos 

(2,6%) do total. No 2, ficaram 115 cursos (8%); no intermediário, há 565  com conceito 3, e 

564 com o 4, representando cada um 39,5% dos 1.427, isto é, 565 cursos. No conceito 5, 

enfileiraram-se 150 cursos (10,5%).  

As instituições privadas, num universo de 148, obtiveram 104 (70,3%) dos cursos 

com os conceitos mais baixos de todo o País. Ao mesmo tempo, tiveram 373 (52,2%) de 740 

os melhores conceitos (4 e 5). Já as instituições federais, ficaram com 28,4% desses conceitos. 

Estas, também lideram no conceito mais alto, com 57% dos cursos. As instituições privadas 

abrigaram apenas 18%.  

No que toca à distribuição dos conceitos por área, Odontologia detém os conceitos 

1 e 2, somente em 0,8% dos cursos e o de Medicina 1,1%, representando os cursos que 

possuem o menor número de cursos, com conceito baixo. Já o Serviço Social, esse percentual 

chega a 29%. Em Zootecnia, alcança 34,3%, atingindo as mais altas concentrações de cursos 

com os menor conceito. A média nacional é de 10,6% dos cursos nessa faixa. Em relação aos 

conceitos altos (4 e 5), a maior concentração reside nas áreas de Terapia Ocupacional (88,9%) 

e Odontologia (89,8%), Fonoaudiologia (21,1%) e Fisioterapia (21,4%). 

Quanto ao “Desempenho na Formação Geral” (Cf. QUADRO 6), o relatório 

técnico aponta que 140.340 estudantes (83.661 ingressantes e 56.679 concluintes) tiveram 

desempenho bastante próximo, mostrando pouca alteração em sua trajetória dentro da 

graduação. Isso indica que o ensino superior não trouxe grande ampliação do conhecimento 

geral a esses alunos, sendo significativo apenas na parte específica (Cf. QUADRO 7) de cada 

área.  

A partir dos dados dos quadros 6 e 7, pode-se afirmar que a racionalidade técnica, 

de conteúdos específicos, formando o conhecimento-regulação de Santos (2000)32, tem sido 

                                                 
32 Cf. Santos (2000). Ao tratar da transição paradigmática da modernidade para pós-modernidade, propõe rever a 
lógica posta pela modernidade e apresenta duas formas de conhecimento. O primeiro denominado 
conhecimento-regulação refere-se a trajetória entre estado de ignorância/caos e o estado de saber/ordem. O 
segundo denominado de conhecimento-emancipação faz a trajetória entre o estado de ignorância/colonialismo 
para o estado de saber/solidariedade. Assim sendo, a lógica da racionalidade cognitivo-instrumental vem 
imperando sobre a racionalidade estético-expressiva e a moral-prática.   
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privilegiada no ensino superior, omitindo o conhecimento-autonomia (ibidem) que considera 

a formação do cidadão, imprescindível no pensar as questões humanas e sociais. 

QUADRO 6: Desempenho de Alunos Ingressantes e Concluintes em Formação Geral 

 
DESEMPENHO EM FORMAÇÃO GERAL 

Área  Ingressantes Concluintes 
Agronomia                       33,6 40,8 
Educação Física                29,4 34,8 
Enfermagem                        33,5 39,7 
Farmácia                             35,4 42,5 
Fisioterapia                          37,8 44,6 
Fonoaudiologia                    37,3 43,4 
Medicina                             53,5 56,3 
Medicina Veterinária           36,0 42,7 
Nutrição                              32,8 39,7 
Odontologia                         39,8 46,0 
Serviço Social                      24,7 28,1 
Terapia Ocupacional            37,4 40,6 
Zootecnia                             37,7 43,2 

                                          Fonte: MEC/Inep 
 

QUADRO 7: Desempenho de Alunos Ingressantes e Concluintes em Formação Específica 

 
DESEMPENHO NA FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Área  Ingressantes Concluintes 
Agronomia                       28,7 51,0 
Educação Física                23,8 33,8 
Enfermagem                        27,3 42,0 
Farmácia                             22,3 33,2 
Fisioterapia                          27,1 43,9 
Fonoaudiologia                    41,9 66,8 
Medicina                             19,6 47,2 
Medicina Veterinária           17,6 41,9 
Nutrição                              20,3 42,2 
Odontologia                         21,4 55,2 
Serviço Social                      17,5 26,6 
Terapia Ocupacional            43,8 53,3 
Zootecnia                      30,8 49,6 

                                           Fonte: MEC/Inep 
 

 

É surpreendente perceber que cursos da área da Saúde e Bem-Estar Social, onde 

se pensa na importância da formação humana e social para pensar a saúde, em Medicina e 

Terapia Ocupacional, o desempenho de ingressantes e concluintes em Formação Geral é 

praticamente o mesmo. Mais surpreendente ainda é constatar que, em 17% dos cursos, os 

ingressantes tiveram desempenho igual ou superior à média de desempenho dos concluintes. 

Entre os graduando de Medicina, dos 89 cursos avaliados, 40 (44,9%) se encontram nessa 

situação.  
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As mais altas médias de desempenho na Formação Geral estão tanto no Sul (38,2) 

quanto no Nordeste (37,1). Ambas as regiões ficam acima da média nacional, que é de 36,5 

pontos. O Sudeste teve média 36,9, cabendo ao Centro-Oeste, 36. O Norte registrou 33,6.  

A média nacional das federais superou em todas as 13 áreas, da seguinte forma: as 

estaduais em 10, as municipais em 2; as privadas em apenas 1. Tal diferença de desempenho 

médio dos estudantes se acentua ao verificar que as federais ficaram com 45,9 pontos; as 

estaduais com 40,5 e as municipais com 34,8, enquanto as privadas se concentram na média 

de 35,1, ou seja, abaixo da média geral (36,5). Para preocupar, assinalam mais de dez pontos 

percentuais em escala inferior à das federais.  

Nas questões específicas das áreas, conclui-se que o desempenho médio também 

não foi muito alto e apresentou, em alguns casos, semelhanças entre ingressantes e 

concluintes. O curso que mostra o maior aumento de desempenho no componente específico, 

com média de 21,4 entre os ingressantes para 55,2 pontos dos concluintes, ou seja, aferindo 

uma variação correspondente a 162%, foi o de Odontologia. Já no curso de Serviço Social, 

ocorreu uma insignificante alteração, em que a média dos que estão ingressando totaliza 17,5 

pontos. A dos concluintes foi de 26,6.  

Das treze áreas de conhecimento, as federais foram melhor em 10. As estaduais, 

municipais e privadas, circunscritas a uma área respeitante a cada grupo, demonstraram bom 

resultado na parte específica. 

Em relação ao tipo de instituições de ensino superior, o destaque foi para as 

universidades, com os melhores resultados em sete áreas, seguido pelas faculdades integradas, 

em cinco áreas, e os Centros de Educação Tecnológica em uma área. Os centros 

universitários, faculdades isoladas e escolas não tiveram desempenho médio superior em 

nenhuma área. Assim como ocorreu na parte de formação geral, a Região Sul teve melhor 

desempenho em oito áreas. O Nordeste e Sudeste em duas cada; o Centro-Oeste em 1; o Norte 

em nenhuma. 

Aqui impende comentar alguns pontos, tais como: nas IES privadas, a maioria 

trabalha, não sobrando tempo para dedicação ao estudo de pontos generalistas; os alunos das 

IES públicas são mais centrados em conteúdos gerais e específicos que os das privadas; os 

alunos, muitas vezes, sabotam as avaliações como protesto; as empresas que são em sua 

maioria empregadoras, não aderiram a esta avaliação. Caberiam mais estudos, mas, para o fim 

que se propõe esta análise, contentamo-nos com esses.  

Em relação ao perfil do participante do ENADE, o Relatório descreve os dados do 

questionário socioeconômico, apontando que o estudante da educação superior brasileira é 

solteiro, branco, tem até dois irmãos, mora com os pais e/ou parentes, vem de família que 
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ganha até dez salários mínimos, não recebe bolsa de estudos ou financiamento para estudar. 

Seus pais têm escolaridade mínima de ensino médio ou superior.  

O percentual de estudantes brancos, asiáticos e ricos (famílias que ganham mais 

de 20 salários mínimos/mês) é menor entre os ingressantes que entre os concluintes. Ocorre o 

contrário entre o negro, pardo e pobre (famílias que ganham até 10 salários mínimos/mês): há 

maior percentual de ingressantes do que de concluintes. Tal percentual sinaliza que os 

brancos, asiáticos e ricos têm maior probabilidade de concluir o curso do que os de outras 

faixas, tanto raciais quanto sociais.  

O conhecimento de língua estrangeira (inglês e espanhol) é praticamente nulo. Em 

adendo, o índice de leitura dos graduandos é baixo, limitando-se a, no máximo, dois livros ao 

ano, além dos livros escolares. Ocasionalmente, lêem jornal no dia-a-dia, preferindo a 

televisão como meio para se manterem atualizados sobre os acontecimentos do mundo 

contemporâneo. O uso da biblioteca da instituição onde estudam indicou razoável freqüência, 

ou muito freqüentemente, constituindo o acervo da biblioteca da instituição sua principal 

fonte de pesquisa. 

O graduando estuda, além das aulas, no mínimo uma hora e, no máximo, cinco 

horas semanais. Exerce alguma atividade acadêmica além das obrigatórias e participa 

principalmente dos eventos promovidos pela própria instituição (congressos, jornadas, 

seminários, etc.). O cinema é sua principal atividade de lazer. Tem acesso à Internet. Utiliza 

computador para trabalhos escolares e para entretenimento, indicando ter bom conhecimento 

de informática. As turmas em que estuda têm de 31 a 50 alunos nas aulas teóricas. Considera 

a aquisição de formação profissional a principal contribuição do curso.  

Em relação aos seus professores e às condições de ensino, os ingressantes tendem 

a avaliar mais positivamente que os concluintes, apesar de o percentual de insatisfação entre 

os estudantes ser alto, em média superior a 40%, quando a questão é disponibilidade para 

atendimento extraclasse, adequação de procedimentos didáticos aos objetivos do curso, 

utilização da pesquisa como parte do ensino, uso de recursos audiovisuais e de informática, ou 

nível de exigência do curso. Tanto ingressantes como concluintes avaliam que os professores 

dominam o conteúdo que ministram, discutem o plano de ensino com os estudantes a cada 

início de período letivo e apresentam orientações relevantes, ou altamente relevantes, para o 

processo de ensino-aprendizagem. Os professores têm as aulas expositivas como técnica de 

ensino preferencial (52,2% entre ingressantes e 56,0% entre os concluintes) e têm livros-

texto, manuais, apostilas e resumos como o material mais utilizado. É baixíssima a indicação 

de periódicos especializados (2,0% entre ingressantes, 5,1% entre os concluintes). 
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Em geral, quer ingressantes quer concluintes consideram satisfatórias as 

condições das instalações como salas de aula, laboratórios didáticos, bibliotecas e outros, 

apesar do percentual de insatisfação. 

A maior reclamação dos treze itens pesquisados, cinco obtiveram menos de 60% 

de aprovação. O número de exemplares de livros disponíveis nas bibliotecas, e sua 

atualização, por exemplo, são vistos pelos ingressantes e concluintes como insuficientes. 

Outro exemplo é quanto à disponibilidade de computadores para os estudantes: há um nível 

alto de insatisfação, tanto para os ingressantes quanto para os concluintes. A grande 

dificuldade é a de pesquisa por meio da Internet. 

Em linha geral, fica evidenciada a diferenciação quantitativa e qualitativa entre o 

ensino público, em detrimento do ensino privado no Brasil. O privado tem representatividade 

no concernente aos números de IES, cursos, professores e alunos, mas fica visível a qualidade 

das públicas nas avaliações realizadas, em que os números do ENADE demonstram 

significativa diferença na formação geral nas instituições federais, muito superior às 

instituições privadas. 

Decorre que, em 2003, o cenário foi de uma luta para permanecer existindo e por 

espaço/mercado, entre o setor público e privado. Luta que é defendida de modo diferente, com 

ideologias igualmente díspares, notadamente percebidas mediante o estudo da reforma de 

2003. A segunda versão do anteprojeto da reforma universitária, segundo o informativo MEC, 

julho de 2005, sintetiza cinco importantes “lutas” de estudantes, professores, técnicos, 

administradores e movimentos sociais. 
Primeira. O anteprojeto explicita que a educação não é mercadoria, mas um 
bem público que consolida um novo modelo de desenvolvimento do País. 
Segunda. A reforma está sendo construída democraticamente, ampliando o 
debate para fora dos muros da Universidade e acolhendo sugestões da 
academia e da sociedade civil. 
Terceira. Diante dos desafios da sociedade do conhecimento, a Universidade 
brasileira é desafiada a liderar a consolidação do projeto de Nação. 
Quarta. A Reforma cria um marco regulatório preciso para o setor privado, 
privilegiando a qualidade e retomando o papel regulador do Estado. 
Quinta. Consolida a gratuidade do Ensino Superior nas instituições federais, 
aportando mais recursos e garantindo a sua autonomia e expansão. 
Apesar das críticas de alguns setores, que desejam, por motivações diversas, 
a manutenção da situação atual de Ensino Superior, a Reforma foi, sempre, 
pautada por cinco objetivos: 

1. a valorização da universidade pública; 
2. o combate à mercantilização da Educação Superior; 
3. a busca pela qualidade do Ensino; 
4. a democratização do acesso; e 
5. a implantação de uma gestão democrática e eficiente. 

Ao lado dessas propostas, já está em curso, no Governo Federal, um 
conjunto de medidas, projetos e iniciativas, a partir de uma visão sistêmica, 
que coloca a Educação como prioridade para o Brasil. O debate da Reforma 
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da Educação Superior é mais uma oportunidade para consolidarmos esta 
visão. 

 

 

O anteprojeto sofre críticas no debate promovido pela SBPC/RJ, em março de 

2005. 

Para Luiz Davidovich, físico e crítico da reforma, em sua palestra intitulada “Falta 

glamour ao debate da reforma universitária”, lembrou ele as grandes polêmicas sobre a 

universidade nas décadas de 50 e 60. Enfatiza que a discussão deve priorizar novos modelos 

acadêmicos, e não apenas formas de administração e financiamento. O físico apresentou suas 

críticas relativas aos principais pontos do documento, “Subsídios para a reforma do ensino 

superior”, descrevendo em síntese: 

 

• um dos grandes erros do MEC é discutir as estruturas antes de conceituar o 
que se espera das instituições do ensino superior, o que equivale a ‘colocar o 
carro na frente dos bois’. 
• o panorama atual contém obstáculos para o desenvolvimento do ensino 
superior, e que precisam ser superados como: a manutenção de currículos 
obsoletos e profissionalização prematura; baixo número de jovens 
matriculados no ensino superior, sendo a maioria em instituições 
particulares; autonomia não regulamentada; fraca demanda do mercado por 
profissões qualificadas e ensino fundamental e médio extremamente 
deficientes. 
• o grande “gargalo” é o baixo investimento em educação fundamental, 
baixo gasto com o aluno, baixos salários dos professores. 
• a reforma universitária deve estar atrelada a agenda que prevê também a 
mudança no mecanismo de financiamento do ensino básico.  
• a adoção de políticas afirmativas, como o critério de pontos diferenciados 
para alunos da escola públicas utilizado pela Unicamp. 

 
 

Os pontos-chave da versão preliminar do anteprojeto da reforma de 2004, ou os 

princípios norteadores da reforma, como a idéia de educação como bem público; a 

importância da regulamentação do ensino superior, incluindo o marco regulatório para as 

universidades privadas; e a afirmação da universidade pública, gratuita e de qualidade são 

vistos e defendidos por todos, desde que respeitados alguns pontos. 

A presidente do Andes, Marina Pinto, na ocasião deste debate, crítica o 

anteprojeto do MEC, que estabelece a caracterização da universidade como bem público e 

assinala que “esta caracterização pode destituir a universidade da idéia de direito adquirido, o 

que não pressupõe condições de acesso ao indivíduo”. A professora alerta o governo de que 

não se pode pensar a reforma como “marco zero”, considerando que algumas medidas já 

foram tomadas pelo governo, como a regulamentação das fundações e a lei de Inovação 
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Tecnológica. Reafirma a proposta do Andes para a educação superior, que reúne estratégias, 

diretrizes e ações para a expansão e desenvolvimento do ensino no País. 

Ao expor seu pensamento sobre aspectos polêmicos, como o sistema de cotas, a 

adoção de um “ciclo inicial” nas universidades e o ProUni33 , Marina Pinto faz emergir a 

polêmica, em especial sobre o ProUni. Enquanto Ricardo Henriques (MEC) faz sua defesa em 

relação ao projeto, pontuando que o ProUni é um projeto absolutamente fundamental para o 

País, sob a justificativa de que esse foi um meio de moralizar a forma de isenção fiscal 

prevista pela legislação filantrópica, ficando tal isenção atrelada à concessão de bolsas 

integral ou parcial, o que, a seu ver, vai diminuir os pedidos de isenção ao longo do tempo.  

Mais uma vez, Marina Pinto discorda: “O ProUni ampliou o uso da isenção fiscal. 

Muitas universidades que não utilizavam o mecanismo aderiram ao projeto, instituições que 

não têm condições de emitir diplomas, algumas com menos de cinco anos de funcionamento”.  

Ao final do debate, Lígia Rodrigues, conselheira da SBPC/RJ, manifestou a 

opinião da maioria dos presentes no auditório do CBPF: “O ProUni reforça instituições que 

deveriam ser fechadas”.  

Tarso Genro e Hélgio Trindade, no texto “Quem teme a reforma?”, publicado no 

jornal Estado de Minas, em 19/2/2005, no concernente às criticas ao anteprojeto de reforma 

do ensino superior, ponderam: 

 
(...) Além da legítima e necessária discussão critica do anteprojeto para 
aperfeiçoá-lo, há uma paradoxal convergência entre grupos que sempre 
estiveram em campos opostos e tornaram-se militantes de um patético 
conservadorismo anti-reformista que tenta desqualificá-lo: o direitismo 
extremo que o acusa de inspiração soviética e o esquerdismo radical que o 
denuncia como obra do Banco Mundial. 

 

 

Traduzindo, seria o equivalente a dizer que os grupos formados por interesses das 

mantenedoras do ensino privado repudiam a idéia de controle em seus lucros, e os grupos 

formados pelos representantes do ensino público34, já sucateados e sem autonomia financeira, 

rechaçam a idéia de pensar a reforma de modo fragmentado.  

                                                 
33 Lançado em 2004, o Programa Universidade para Todos (ProUni) ofereceu 112 mil bolsas para estudantes de 
baixa renda em 1.142 instituições privadas de ensino superior. O ProUni concede bolsas para estudantes que 
cursaram o ensino médio em escola pública: tenham renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio 
(R$ 450) para bolsa integral, e de até três salários mínimos (R$ 900) para bolsa parcial de 50% do valor da 
mensalidade. Cabe acrescentar que o governo criou o BOLSA-PERMANÊNCIA. Os alunos do ProUni que 
estudam em cursos de turno integral receberão uma Bolsa-Permanência no valor de até R$ 300 para custear as 
despesas de transporte, alimentação e moradia. Em 2004, aponta o informativo do MEC, jul/2005, cerca de 
quatro mil alunos serão beneficiados. 
34 Vale acrescentar que, mesmo no público, há grupos que já privatizaram o ensino público por meio de medidas 
de cobranças como algumas IES estatais, e, também, a permanência de grupos de pesquisa que detém o poder e 
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A professora Maria Abádia da Silva (2003), em seu artigo “Do projeto político do 

banco mundial ao projeto político-pedagógico da escola pública brasileira”, faz uma analise 

das relações de poder entre as equipes do Banco Mundial e a equipe brasileira do Ministério 

da Educação (MEC). 
 
No caso da educação pública os professores, diretores, funcionários, 
estudantes e pais precisam saber que há mais de 50 anos o Brasil solicita 
empréstimos ao Banco Mundial e, depois, os próprios técnicos do Banco 
pressionam o governo para reduzir os investimentos em educação, cultura e 
saúde, para sobrar dinheiro para pagar a dívida externa. Que os técnicos do 
Banco e do MEC ou da Secretaria de Educação decidem quando, onde e 
como gastar o dinheiro. Ou seja, o dinheiro vem com rubricas carimbadas e 
as escolas apenas estão executando decisões.(p.295)  

 

 

Ao explicar a ingerência do BIRD na educação superior, Silva (op.cit., pág. 295) 

assinala que foram formuladas as seguintes políticas no documento denominado “La 

enseñanza superior”:  

 
(...) las lecciones derivadas de la experiencia (1995): fomentar maior 
diferenciação entre as instituições, fim da gratuidade do ensino superior, 
diferenciação dos objetivos institucionais, desenvolver instituições não-
universitárias, diversificar as fontes de financiamento, adotar indicadores de 
desempenho que levem em conta a produtividade, eficiência e qualidade na 
prestação de serviços, fomentar a oferta privada do ensino superior, 
redefinição das funções do governo com relação a credenciamento, 
fiscalização e avaliação e a utilização eficiente dos recursos. Essa política de 
restrição orçamentária para a educação superior e a pesquisa científica e 
tecnológica fragilizam principalmente as universidades públicas, e o país 
reduz sua capacidade de estabelecer diálogo e interlocução internacionais. 
 
 

Como a autora afirma, “negar a presença e a participação dos técnicos do Banco 

Mundial ficou insustentável” (p.297), embora alguns ministros o tenham feito. 

Compreensível, mas não aceitável. Primeiro, compreende-se que o aceite é uma forma de 

declaração de que não temos autonomia, e isso não seria uma política correta. Mas, a 

globalização e a mundialização da economia ratificam a dependência e a sujeição do Brasil 

nas áreas educacionais e tecnológicas das políticas econômicas mundiais. Daí não aceitar a 

negação de que o BIRD influenciou na educação brasileira e não abdicar da visão crítica que a 

história aponta e denuncia. 

                                                                                                                                                         
acesso a financiamentos e outras vantagens ad eternum. Tema polêmico e nada tratado nas criticas ao ensino 
público que aqui se assinala como visão crítica aberta e responsável, livre de qualquer agrupamento ideológico. 
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Importa ressaltar que o BIRD não foi instituição de poder decisório, mas 

influenciador nas decisões. Em relação à reforma da educação superior do governo Lula, há 

indícios dessa influência. 

O ProUni , Programa Universidade para Todos do governo LULA, é exemplo da 

influência do BIRD e de suas recomendações de incentivo à iniciativa privada. Apesar de seu 

discurso vincar que precisa democratizar o ensino superior, “na verdade, este discurso 

encobre a pressão das associações representativas dos interesses do segmento particular, 

justificada pelo alto grau de vagas ociosas” (CARVALHO, 2005)35.  

Na proposta do governo LULA para educação superior, fica notório o excesso de 

textos e as poucas mudanças realizadas. De duas, uma: ou a educação superior não estava tão 

mal, ou a reforma não conseguiu romper com os ditames neoliberais. 

Diante de um cenário expansionista e privatizador, sucede a reforma atual do 

ensino superior. Aqui retomo Schuwartzman (1988), para marcar os perigos da ausência de 

uma política de Nação.  

 
A experiência concreta de que os grupos de interesse vinculados ao seu 
sistema de ensino superior são muito mais fortes, politicamente, do que o 
empenho de seus governos em melhorar, efetivamente, o desempenho deste 
setor. Transformações e melhorias podem, eventualmente, ser feitas na 
margem, de forma incremental, abrindo novos espaços, criando novas fontes 
de recursos e incentivos, e assim por diante; mas os custos de mudar o 
sistema parecem ser demasiado altos. 

 

 

A questão dos “custos” para mudar o sistema deve passar por outra: a de 

enfrentamento de políticas de Nação. Estas devem considerar a idéia de espaço público. Aqui 

se adota o sentido de espaço comum pensado por Castoriadis (1987), que é da sociedade que 

exerce sua autogestão, ou seja, “nós somos aqueles cuja lei é dar a nós mesmos as nossas 

próprias leis” (p.294). Tais leis visam à criação de um mundo próprio e familiar. 

De acordo com a teoria de Castoriadis sobre o imaginário social, a sociedade se 

auto-institui quando interroga os fundamentos da ordem instituída. Portanto, faz-se mutável e 

autônoma. Mutável porque se explica por uma transcendência, seja de Deus, da Natureza ou 

da Razão. Autônoma porque exige a compreensão da sociedade como um processo, como 

algo inacabado e aberto, que está em permanente desconstrução e reconstrução.  

                                                 
35 Cf. CARVALHO, Cristina Helena Almeida de, in Agenda Neoliberal e as Reformas para o Ensino Superior 
no Brasil A Partir Dos Anos 90: Rupturas e Continuidades na Relação entre Público e Privado. 
www.flacso.edu.gt/docs/educacion/ ponenciaseducaclacso/AlmeidadeCarvalhoBra.pdf.s/d (2005). 
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No ensino superior, a autonomia é garantida por sua capacidade crítica de 

transformar o que é dado. Para desenvolver esta capacidade e se fazer numa força, é preciso 

que este lugar seja de um “espaço público” - acolhedor de diversas instituições. Sejam elas 

estatais, sejam não-estatais, devem ser espaço do agir publicamente, das reuniões; espaço por 

excelência do agir livre e coletivo, conflitante e não consensual, da comunicação.  

Para Moscovici (2003, p.375), a “comunicação é um processo social e uma 

instituição social”. Portanto, é de fundamental importância para a compreensão deste espaço 

público denominado ensino superior.  

Por meio da TRS, é possível compreender o processo de construção das 

representações que se fazem mediante a persuasão do contexto com suas legislações e 

interpretações dos fatos e normas que são dados como objetivo da comunicação.  

Dito de outra forma, pôde-se verificar neste texto a vertente histórico-quantitativa 

que, ao longo de pouco mais de quinhentos anos de história do ensino superior, muitas 

mudanças cederam na busca do atendimento das funções do ensino superior, norteadas por 

representações sociais de cada momento histórico com os seus movimentos políticos e sociais 

e, ao mesmo tempo, imprimiram práticas pedagógicas, identidades e atitudes no corpo 

docente. Por isso, a relevância social do presente tema, que procura compreender a dinâmica 

da relação estabelecida entre o professor e o ensino superior, a sua interface, propondo outros 

pensamentos sobre o tema.  

As questões que ficam desta breve descrição histórica e quantitativa é se os 

números, demandas, modus de seleção, ingresso, avaliação, dedicação docente e suas 

titulações estão afetando os professores do ensino privado? Como? Em que grau? Tais 

questões se inserem nas representações sociais que estes têm do ensino superior?  

A proposta é pensar o contexto e seus elementos configuradores de 

representações, não com a finalidade de depositarmos culpas nos docentes e nem eximi-los de 

suas responsabilidades, mas propor discussões que permitam a intervenção, onde for 

necessária. 

Antes de descrever algumas das argumentações que favorecem entendimentos das 

questões levantadas, faz-se fundamental descrever o tema na ótica de alguns autores atuais e 

de grande alcance no mundo acadêmico e da política.  

 

 

1.1.2 Vertente descritiva temática 
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A parte intermediária deste capítulo empreende considerações acerca dos 

conceitos e entendimentos do movimento das duas últimas reformas do ensino superior 

brasileiro, esquadrinhando suas conseqüências para o ensino na área da saúde. 

Para descrição desta parte, pautou-se em análises realizadas nas publicações 

oficiais do Ministério da Educação, das obras de Morhy (2003, 2004), Boaventura de Souza 

Santos (2000 a,b e 2004), e Bueno e Pieruccini (2005), bem como nos estudos de textos de 

jornais eletrônicos, papers, revistas científicas, congressos, e outros, em que se buscou pinçar 

algumas contradições normativas entre o legislado e o efetivado. 

Para iniciar a discussão, apresentam-se documentos norteadores da legislação do 

ensino superior, como o relatório da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 1987), o Plano Nacional de Educação (PNE, 2000) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs, 1995). 

O relatório sobre universidades, elaborado pela OCDE, em 1987, descreve-lhes as 

suas dez funções principais:  

 
(...) educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-de-
obra qualificada; educação e treinamento altamente especializados; 
fortalecimento da competitividade da economia; mecanismo de selecção 
para empregos de alto nível através da credencialização; mobilidade social 
para os filhos e filhas das famílias operárias; prestação de serviços à região e 
à comunidade local; paradigmas de aplicação de  políticas nacionais (ex. 
igualdade de oportunidades para mulheres e minorias raciais); preparação 
para papéis de liderança social. (SANTOS, 2000 “b”, p.189) 

 

As funções descritas no referido relatório vêm ao encontro das descritas no Plano 

Nacional de Educação - PNE36, previsto para durar dez anos. Como Lei, o PNE prevê a 

normatização dos planos para educação brasileira, estabelecendo uma política que promova 

sua renovação e desenvolvimento.  

Em relação ao ensino superior, o PNE estabelece estas diretrizes: 

 

• Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte 
sistema de educação superior. (...) Para que estas possam desempenhar sua 
missão educacional, institucional e social, o apoio público é decisivo. 
• As IES têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o 
País à altura das exigências e desafios do Séc. XXI, encontrando a solução para 

                                                 
36O Plano Nacional de Educação - PNE - foi trabalhado durante três anos. Sua elaboração começou em agosto de 
1996, em Belo Horizonte, no I Congresso Nacional de Educação (Coned), reunindo cerca de 8 mil pessoas. O 
Coned teve outras edições nos anos seguintes, até concluir a versão final do PNE, em 1998, sendo o projeto 
assumido pela Câmara dos Deputados, em projeto de lei coletivo, encabeçado pelo deputado Ivan Valente. Seu 
projeto de lei foi discutido e negociado por grupos de interesse que levaram ao veto de sete metas 
importantíssimas, e somente em 9 de janeiro de 2001, sob o nº 10.172 foi sancionada.  
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os problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e 
abrindo um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, 
reduzindo as desigualdades (...). 
• O sistema de educação superior deve contar com um conjunto diversificado de 
instituições que atendam a diferentes demandas e funções. Seu núcleo 
estratégico há de ser composto pelas universidades, que exercem as funções que 
lhe foram atribuídas pela Constituição: ensino, pesquisa e extensão.   
• (...) Deve-se planejar a expansão na educação superior com qualidade, 
evitando-se o fácil caminho da massificação. É importante a contribuição do 
setor privado, que já oferece a maior parte das vagas na educação superior e tem 
um relevante papel a cumprir, desde que respeitados os parâmetros de qualidade 
estabelecidos pelos sistemas de ensino. 
• Deve-se ressaltar, também, que as instituições não vocacionadas para a 
pesquisa, mas que praticam ensino de qualidade e, eventualmente, extensão, 
têm um importante papel a cumprir no sistema de educação superior e sua 
expansão, devendo exercer inclusive prerrogativas da autonomia. É o caso dos 
centros universitários. 
• Ressalte-se a importância da expansão de vagas no período noturno, 
considerando que as universidades, sobretudo as federais possuem espaço para 
este fim, destacando a necessidade de se garantir o acesso a laboratórios, 
bibliotecas e outros recursos que assegurem ao aluno-trabalhador o ensino de 
qualidade a que tem direito nas mesmas condições de que dispõem os 
estudantes do período diurno. Esta providência implicará a melhoria do 
indicador referente ao número de docentes por alunos. 
• Historicamente, o desenho federativo brasileiro reservou à União o papel de 
atuar na educação superior. Esta é sua função precípua e que deve atrair a maior 
parcela dos recursos de sua receita vinculada. É importante garantir um 
financiamento estável às universidades públicas, a partir de uma matriz que 
considere suas funções constitucionais. 
• Finalmente, é necessário rever e ampliar, em colaboração com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia e com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a 
política de incentivo à pós-graduação e à investigação científica, tecnológica e 
humanística nas universidades. 

 

 

Em síntese, o PNE estabelece, como missão educacional, institucional e social do 

ensino superior, promover por meio da produção de conhecimento: 

 

• oferta de educação básica de qualidade, garantindo a formação dos profissionais do 

magistério; a formação dos quadros profissionais, científicos e culturais de nível 

superior; 

• produção de pesquisa e inovação, a busca de solução para os problemas atuais e, em 

todos os campos da vida e da atividade humana; 

• introdução do País à altura das exigências e desafios do séc. XXI; 

• desenvolvimento científico e tecnológico; 

• redução das desigualdades; 

• projeção da sociedade brasileira num futuro melhor;  
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• adequação da universidade como lugar da articulação do ensino, pesquisa e extensão. 

 

A LDB, em seu capítulo IV, desenvolve do artigo 43 ao 57 as normas do ensino 

superior. Segue a redação do artigo 43 que cuida da finalidade da educação superior:  

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;  

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade;  

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa cientifica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

É perceptível a necessária compreensão de que, para dar conta das diferentes 

funções do ensino superior, compete à sua organização ou modelo organizacional ser 

complexo no que se refere à sua estrutura administrativa, legislativa e física. Aqui, tomam-se 

emprestadas, mais uma vez, as palavras de Morhy (2003, p.15) sobre a universidade, para 

compreender que as mudanças o ensino superior “(...) nunca foram capazes de satisfazer às 

sociedades, quanto ao atendimento das exigências dos momentos históricos em que elas 

aconteceram”.  

Para alcançar os objetivos das diretrizes do PNE, a LDB contempla a diversidade 

quanto à forma de organização administrativa. Ressalta-se que as IES privadas devem ser 

 



 68

consideradas como lugar de atendimento das demandas para o ensino superior, onde essas 

instituições, também, têm importante papel ante o País e o desenvolvimento necessário para 

projetar a sociedade brasileira.  

O modelo do ensino superior brasileiro atual é pautado no Decreto n. 2.306/1997, 

que regulamenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, descrevendo a 

organização acadêmica constituída por universidades, universidades especializadas, centros 

universitários, centros universitários especializados, faculdades integradas, faculdades, 

institutos superiores ou escolas superiores e centros de educação tecnológica. Acrescenta-se a 

esses o instituto de educação superior, apontado na LDB e resolução do CNE/CP n. 1 de 

30/9/1999. Todas essas instituições podem ser estruturadas na categoria administrativa 

pública ou privada. 

A variedade da organização administrativa em pública ou privada corresponde à 

questão da diversificação. Como aponta Sampaio (2003, p.158 in MORHY),  “a uma divisão 

de funções para acomodar a ampliação quantitativa e qualitativa da clientela de ensino 

superior”. Nesses termos, a autora recorre a Blume (1987), que trata a diversificação como 

“uma hierarquização entre estabelecimentos em que algumas universidades públicas e poucas 

instituições católicas ou laicas de elite se situam no topo porque preservam os efeitos do 

atendimento em grande escala, deixando a outros estabelecimentos o cumprimento dessa 

função”. Acrescenta-se que, embora as cotas37 tenham efeito de participação da classe C e D 

nas IES públicas, ainda assim, trata-se de hierarquização e seleção/exclusão, considerados 

estes dois aspectos. O primeiro, que as cotas são ainda inferiores a 50%; o segundo aspecto é 

em relação à permanência do aluno cotista, associada à sua manutenção acadêmica e à própria 

sobrevivência.  

Outro aspecto importante em relação à diversidade é o fato de a legislação ser 

única para todas as formas de organização administrativa educacional: universidades, centros 

universitários e faculdades e institutos tecnológicos e de educação. Sabe-se que o modus 

operandi não é a mesmo e aporta conseqüências no fazer docente.  

                                                 
37 Cotas – Segundo o economista Gilberto Ramos (2005), em um artigo para a folha de São Paulo em 2003, à 
despeito do art. 3º - IV – "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação" e do IBGE, a população brasileira de negros e brancos está 
estabilizada, verificando-se crescimento apenas entre os mulatos, o MEC escreveu mais uma norma: as cotas 
para negros. Trata-se, portanto, de uma lei que pensa garantir a presença de alunos negros na universidade. No 
Estado do Rio de Janeiro (as leis ordinárias estaduais nº 3.524/2000, de 28/12/2000 e n° 3.708/2001, de 
9/11/2001, e o decreto do Governador nº 30.766, de 4/3/2002), há uma extensão dela mesma e visa, também, aos 
egressos da rede pública de ensino. Sem entrar no mérito da questão, por serem válidas as Políticas 
compensatórias para minorias e, por sua natureza polêmica, bem como não ser o foco desta tese, assinala-se, tão-
somente, que ela é uniforme para um país heterogêneo. Daí pensá-la no Sul do país é válida, já na Bahia é um 
tanto quanto hilariante. 
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Para entender um pouco das articulações legislativas, significativo apontar que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, Lei 9.131 de 24 de novembro de 1995, estabeleceram na 

letra c do parágrafo 2º do artigo 9º, entre as atribuições da Câmara de Educação Superior 

(CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), a função de "deliberar sobre as diretrizes 

curriculares propostas pelo Ministério da Educação, para os cursos de graduação”. Já a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, faz 

menção às diretrizes curriculares no inciso ii do artigo 53, assegurando às universidades a 

autonomia para "fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

gerais pertinentes". Tais dispositivos legais são responsáveis por fulminar com os tradicionais 

currículos mínimos, que vigoraram desde a LDB n.º 4.024 de 20 de dezembro de 1961. A 

idéia foi flexibilizar os currículos. Daí a SESu/MEC, visando disciplinar o que dispõem as leis 

9131/95 e 9394/96, no que se refere às diretrizes curriculares nacionais, publicou o Edital 

4/97 em 3 de dezembro de 1997, convocando as Instituições de Ensino Superior (IES) a 

apresentar propostas de diretrizes curriculares dos cursos de graduação, a serem 

sistematizadas pelas Comissões de Especialistas de Ensino de cada área.  

Na mesma data, o CNE disponibilizou o Parecer 776/97, que estabeleceu as 

orientações gerais para as referidas diretrizes, resguardando a flexibilidade e a qualidade da 

formação oferecida, respeitando-se o seguinte: 1) assegurar às instituições de ensino superior 

ampla liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 

currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 2) 

indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem que 

comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas 

horárias predeterminadas, as quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos 

cursos; 3) evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 4) 

incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 

mesmo programa;5) estimular práticas de estudo independente, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 6) encorajar o reconhecimento de 

conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, até mesmo 

as que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área de formação 

considerada; 7) fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão; 8) 

incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem instrumentos 
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variados e sirvam para informar docentes e discentes do desenvolvimento das atividades 

didáticas.  

Deste modo, as DCNs reproduziram a lógica do mercado, indicando a produção 

de um conhecimento de aplicabilidade imediata, cristalizado em manuais, fragmentado e 

instrumental, favorecendo a aplicabilidade de técnicas de ensino diretivas e pouco reflexivas 

diante do argumento “tempo”. 

O norte do ensino superior apresentado no governo FHC, pelo Ministério da 

Educação, foi inserido no contexto da própria reforma do Estado que, apresentada como 

modernizadora e racionalizadora, redefiniu as funções do Estado seguindo a lógica neoliberal. 

Lógica esta que ainda prevalece no governo LULA, apesar de alguns ensaios não liberais38 

como a discussão coletiva e aberta com a sociedade e suas instituições. 

A reforma, então proposta no governo FHC, limitou-se ao discurso, 

impossibilitado de realização, considerando que foi fechada em texto normativo e no interior 

de um único ministério, o da Educação, atendendo à mercantilização da educação. Faltou a 

necessária inter-relação ou integração com outros ministérios e até associações de classe e 

órgãos representativos de setores diretamente envolvidos, como os das instituições privadas, 

para garantir sua sustentação ou legitimidade diante de uma mobilização para pensar o ensino 

superior.  

Noutras palavras, fez-se um hiato entre o normatizado e a disponibilidade de 

recursos financeiros e tecnológicos para promover as propostas, bem como o envolvimento 

amplo da sociedade e seu aceite para pensar que ensino superior a nação necessita e os 

caminhos para a efetivação das reformas. Longe da ingenuidade, assinala-se que seria apenas 

o início, mas seria um caminho mais assertivo. Caminho este que, no governo do presidente 

Luis Inácio da Silva – Lula, trilhou e obteve avanços, desde a mudança de ministros39. Apesar 

                                                 
38 Cabe lembrar que um sistema político não muda no instante em que se dá a troca de um partido político por 
outro. As normativas, as Leis instituídas constituem um modelo de pensamento que, ao serem ameaçados por 
novas “instituições” de pensamento, sofre o “tempo feito” e o “a ser feito”. Noutras palavras, ao ser ameaçada, a 
instituição se protege com leis, normas, seu aparato burocrático defensivo e opressor. Daí afirmar que o governo 
LULA também obedece à lógica neoliberal como uma doutrina político e econômica instituída, onde o 
individualismo e a lógica do mercado que defendem a não-intervenção do Estado na economia (o liberalismo 
acredita pautar-se na dinâmica de produção, distribuição e consumo de bens, regida por leis que já fazem parte 
do processo – como a lei da oferta e da procura – e que acreditam, os liberais e neoliberais, estabelecem o 
equilíbrio). Tal doutrina se faz presente no projeto educacional eivado pelo Banco Mundial (BIRD) que 
privilegia o ensino fundamental, esquece o ensino médio e associa o ensino superior às instituições privadas. Cf. 
Altman, H., 2002. Somado à questões “liberais”, tem-se o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), 
negociado via Organização Mundial do Comércio (OMC), como política de mercantilização do ensino superior, 
pontuadas nos acordos com o FMI e o Banco Mundial. 
39 O governo LULA teve o professor Cristovam Buarque no início de seu governo(2002 a 2003), sendo afastado 
e substituído por Tarso Genro (julho,2003). A mudança de ministro favoreceu a agilidade e o entendimento de 
que era necessária a integração de outros ministérios para pensar a reforma do ensino superior, como de ciência e 
tecnologia, o de planejamento e de comunicação, bem como a participação de diferentes representantes da 
sociedade , academia e órgãos de classe. Tais medidas interministeriais e ações concretas do então ministro 
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de não concluída, já sofria críticas do setor público e privado. Após sua possível conclusão, as 

críticas persistem. Às oriundas das IES públicas, o tema afina com a falta de financiamento e 

autonomia. Às do setor privado, o engessamento das privadas e seu estrangulamento. 

A Associação Nacional das Universidades Privadas (ANUP) deu sua contribuição 

no projeto de reforma, considerando que as IES privadas brasileiras, balizadas pelas 

exigências formais dos órgãos oficiais oriundas da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e das normas do Ministério da Educação e do Conselho 

Nacional de Educação, vêm buscando formas diferenciadas e diversificadas de adaptação a 

essa legislação vigente. Cabe dizer que as instituições privadas, vistas como defensoras da 

política neoliberal, vêm se organizando para ajustar as constantes inovações legais, bem como 

as necessidades mínimas de sustentação financeira que garantam a qualidade de seus 

processos e resultados acadêmicos. Em relação aos recursos financeiros, o aporte principal 

está associado ao pagamento de mensalidades de seus estudantes que, em sua maioria, são 

oriundos da classe média e médio-baixa, e vêm sofrendo a alta da inadimplência.   

Além do custo financeiro exigido, para manter a qualidade no ensino, atrair e 

manter o aluno, é preciso investimento na sustentação de um corpo docente qualificado e 

motivado. Nesta perspectiva econômica, é notória a precária condição econômica do País que 

favorece a lei da oferta e da procura e firmam-se as políticas que enfraquecem tanto o ensino 

público quanto o privado.  

As IES privadas, diante do quadro econômico brasileiro, enfrentam a acirrada 

concorrência de mercado que impõe a tomada de decisões que devem articular o atendimento 

das “leis”, tanto de instituições federais/MEC quanto das de mercado. Doutro modo dizendo, 

devem se ater à exigência de docentes qualificados, processos de avaliação internos e 

externos, programas de extensão, e até de pesquisas para universidades, associados à 

necessidade de reduzir custos, perante a alta concorrência e as pressões por redução de 

mensalidades, e propiciar um plano de cargo e salários compatível com a manutenção de 

professores qualificados. 

Portanto, o problema das IES privadas envelopa, também, sua complexidade, 

associando gerenciamento técnico-administrativo e pedagógico que proporcione um mínimo 

                                                                                                                                                         
Tarso Genro superaram os vetos do governo FHC que inviabilizariam totalmente o PNE. Os vetos de FHC, 
segundo Teresa Leitão num cliping sobre educação foram em relação às seguintes metas: nº 1, elevação dos 
gastos com educação para 7% do PIB; meta n.º 4, que trata dos planos de carreira dos profissionais técnicos da 
educação, meta nº 7, que prevê a orientação dos orçamentos das três esferas de modo a respeitar as vinculações 
para a educação; meta n.º 22, que trata do atendimento com ações socioeducativas às crianças até 6 anos; meta 
n.º 24, que trata da ampliação de recursos para as Instituições Federais de Ensino Superior; meta n.º 26, que trata 
da ampliação do Programa de Crédito Educativo; meta n.º 29, que trata de triplicar, em 10 anos, os recursos 
destinados ao financiamento público à pesquisa científica e tecnológica. 
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de suporte financeiro capaz de garantir a excelência do desempenho pedagógico e a política 

de capacitação, bem como de financiamento dos programas de extensão, pesquisa, marketing 

e avaliação. Aqui, pontua-se que uma das contradições do traçado legislativo educacional, na 

relação entre o sistema público e o privado, vem dos critérios de avaliação do MEC como 

único para um sistema plural. 

Neste cenário é que se questiona se a relação, ou vínculo do professor com o 

ensino superior privado (com suas normatizações, valores, demandas, relação de poder, 

modus operandi lato), enseja sustentar a qualidade ou excelência do ensino apregoada nos 

textos legislativos. Sem esquecer de que, segundo o SIANES, são poucas as IES que 

propiciam o apoio objetivo como recursos mínimos, tais como: biblioteca, retroprojetor, 

datashow, sala de professores, associados aos recursos subjetivos, como encontro de docentes 

fora do dia de aula, espaço de discussão das questões acadêmico-pedagógicas e 

administrativas. Aí cabe compreender a dinâmica entre a função do ensino superior de 

educação de excelência/qualidade e os recursos adotados pelos professores, com vista a tornar 

“familiar” este lugar de excelência. 

Existem pesquisas, como a de Lobo (2003), que tratam a questão e confirmam “as 

dificuldades que as IES estão enfrentando, principalmente para contratar professores em 

regime de tempo integral e manter os encargos de um corpo docente mais titulado. Há uma 

correlação direta entre o valor de mensalidade e o valor de hora/aula pago pelas IES”. 

Para a autora, 

 
Uma IES pode correr grandes riscos se não estabelecer uma política explícita 
e viável para seu corpo docente. Exemplos disso são decisões que partem do 
princípio equivocado de que contratar professores doutores em detrimento 
de profissionais competentes é garantia suficiente de bom ensino de 
graduação, ou da ilusão de que a concessão de tempo integral, 
automaticamente, faz com que se instalem linhas de pesquisa acadêmica de 
qualidade, ou ainda, da ingenuidade em acreditar que toda IES deve possuir 
um determinado tipo de carreira docente (de preferência semelhante às das 
IES públicas), independentemente de sua missão. Para não restringir a 
exemplificação aos riscos acadêmicos, podemos citar alguns riscos 
administrativo-financeiros, tais como a remuneração das atividades de 
pesquisa na base da hora/aula, ou, ainda, a contratação de um número 
expressivo de professores em tempo integral sem projetos adequados e infra-
estrutura compatível. 

 

 

Tal assertiva foi confirmada na mesma pesquisa como “práticas existentes”, em 

várias instituições, do tipo comunitárias, confessionais ou estritamente particulares, que já 

tiveram ou podem ter, como resultado, “grandes perdas financeiras sem a necessária 
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contrapartida acadêmica”. E, aqui, o econômico vem impondo tendências pedagógicas que 

serão discutidas no decorrer desta tese. 

Outro aspecto interessante da pesquisa de Lobo (2003) é o fato de as IES privadas 

indicarem como as “maiores dificuldades encontradas em relação ao corpo docente”, a 

qualificação docente em algumas áreas; a falta de envolvimento e comprometimento do corpo 

docente; a falta de qualificação pedagógica; a docência como segundo emprego; e a aceitação 

da avaliação pelos docentes, instituindo uma crise, seja de identidade, seja de legitimidade, 

seja institucional. Todas estão imbricadas uma na outra e se sustentam, patenteando a 

existência de uma resistência por parte dos professores e, aqui ficam abertas suas 

determinantes. Justamente essa interface das relações estabelecidas pelo professor, na 

instituição de ensino superior, é que as representações sociais permitem elucidar, apresentada 

no decorrer dos capítulos subseqüentes.  

Cabe, então, recorrer a Santos (2004) que, inteligentemente, descreve as três 

crises da universidade, de maneira clara e verificável no campo do ensino superior. Ele aborda 

a crise de hegemonia dada pelas contradições de funções atribuídas às universidades; a crise 

de legitimidade por ter deixado de ser consensual; e a crise institucional, resultado da 

contradição entre a reivindicação de autonomia e a pressão para submeter a universidade à 

eficácia e à produtividade de natureza empresarial. Na proposta lógico-teórica do autor, são 

apontados os pilares do que ele denomina de vasto projeto político-pedagógico-educacional 

de “desinvestimento do Estado na universidade pública e a globalização mercantil da 

universidade” (p.18). Sobre um desses pilares, “a transnacionalização do mercado 

universitário” (p.26), aduz o seguinte comentário: 

 
(...) o atual paradigma institucional da universidade tem de ser substituído 
por um paradigma empresarial a que devem estar sujeitas tanto as 
universidades públicas, como as privadas, e o mercado educacional em que 
estas intervêm deve ser desenhado globalmente para maximizar a sua 
rentabilidade. O favorecimento dado às universidades privadas decorre de 
elas se adaptarem muito mais facilmente às novas condições e imperativos.”  
(SANTOS, 2004, p. 29) 

 

 

Já no texto de Sampaio (in MORHY 2000, p.143), aflui uma visão diferenciada de 

Boaventura, em que a autora franqueia aspectos sobre a trajetória do setor privado e de sua 

relação com o setor público que, segundo o texto, contribuem para o crescimento do sistema 

em seu conjunto. 
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Primeiro: o setor privado faz parte do sistema de ensino superior brasileiro 
desde o fim do século XIX. Não se trata de uma invenção do regime militar, 
tampouco de políticas identificadas como neoliberais dos últimos governos. 
Segundo: setor público e setor privado apresentam uma relação de 
complementaridade na organização do ensino superior;(...) Terceiro: 
movimentos de expansão e de estagnação do setor privado resultam do 
comportamento da demanda de ensino superior.É preciso entender como 
este setor organiza a demanda de mercado e reage a ela; neste cenário, o 
papel regulamentador e fiscalizador do Estado é fundamental. 
 
 

As duas visões descerradas são parte dos diversos discursos de análise do ensino 

superior brasileiro e que, atualmente, vêm gerando discussões, insatisfações, e aceites que são 

originários, ora da volubilidade de governos marcados por pouca constância de sua legislação 

que se traduz na instabilidade política e econômica, ora do aprofundamento nas questões 

assentadas sobre o ensino superior. Dito de outra forma, as leis e planos da área educacional, 

do ensino superior, não se sustentam, gerando ementas diversificadas para tentar atender às 

ideologias vigentes, bem como à formação de blocos de interesses divergentes que acabam 

por estabelecer grande “briga de forças” e de vaidades que devem ser repensadas a favor de 

uma universidade humanizadora. Importa esclarecer: o termo humanizadora, associado à 

universidade, é para dar o sentido de um lugar laico, que resgate a idéia de ser fonte de 

transmissão, formação e divulgação de conhecimentos e valores geradores de sujeitos em 

condições de enfrentar a si mesmos e ao mundo. 

A lógica da legitimidade, acima indicada, sugere a necessária análise do apoio 

social que os professores encontram, o já instituído, e, o que estabelecem, afrontando e 

instituindo o modus operandi específico de cada grupo de professores numa mesma 

instituição. Tal processo de mobilização, do pensar e agir docente, é norteado por valores e 

constitui a rede social sustentada pelas representações sociais do grupo.  

 

 

1.1.3 Vertente Descritiva Interpretativa  

 
O que deve ser e para onde vai a universidade é um assunto controvertido e 
até mesmo confuso, apesar das tendências traçadas em importantes reuniões 
promovidas pela UNESCO e em numerosos eventos locais, nacionais e 
internacionais sobre as instituições, o seu papel e o seu futuro. Entretanto, 
pode-se constatar que os conceitos advindos da universidade antiga 
misturam-se com os que foram se impondo ao longo da história e com as 
urgências pragmáticas da atualidade (MORHY, 2003, p.17) 
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A análise da vertente inicia-se pontuando que a educação é um estado de saúde e 

que a saúde é uma condição da educação.  

A explicação para tal assertiva é pautada nos dados e na sua análise para além dos 

números, ou seja, a interpretação dos dados requer alguma cautela, levando em consideração 

dois aspectos. O primeiro, que tais números não se congelaram, estão em movimento 

crescente, e que as medidas legislativas de impedimento do ‘privatismo’ educacional não têm 

força, só ganhando alguma com a interferência de órgãos de classe, como a Associação 

Médica Brasileira e outros que estão conseguindo trabalhar nesse sentido. O segundo aspecto 

a ser focado é que, no Brasil, existe um expressivo subsídio estatal ao setor privado, mediante 

renúncia fiscal de pessoas físicas e jurídicas, cujo valor preciso não é amplamente conhecido, 

mas alguns de seus mecanismos sim, como o ProUni, a isenção fiscal das confeccionais e as 

IES sem fins lucrativos. Portanto, pode-se apreender que a parcela dos “gastos privados” ou 

de “pesquisas” é, na realidade, subsidiada pelo Estado.  

Mas esta não é uma realidade de todas as IES privadas. Mais um abismo se 

descortina.  

Observa-se que a reforma infere como resultados para as IES privadas, “lugar de 

nossa tese”, a antítese do lema do partido dos “trabalhadores”, o desemprego de professores. 

O quadro geral do ensino superior, apresentado neste texto, é de que se expandiu 

vertiginosamente, e que pouco se sabe sobre sua realidade, uma vez que pouco se pesquisa 

dentro deste espaço, exceto seus números, e que ele está imerso em uma crise de grandeza 

diversificada: política, administrativa, econômica e de identidade.  

Para dar conta de seu estudo, como parcela do vasto trabalho a ser feito por 

muitos outros trabalhos de pesquisa nessa linha, fez-se necessário uma delimitação. Assim, a 

proposta nesta investigação de perspectiva interdisciplinar foi pensar sua função.  

Tomando a perspectiva da psicologia social e considerando a complexidade do 

ensino superior brasileiro, aqui se questionam as representações sociais dos professores sobre 

o ensino superior. Deste modo, intenta-se, por igual, além de detectar o conhecimento da 

dimensão histórico-social e política no cenário brasileiro, saber o que os professores estão 

percebendo, e pensando, sem ignorar as implicações desses entendimentos para o ensino na 

graduação, em especial na área da saúde.  

Sabe-se que o conjunto das políticas brasileiras implementadas para a 

reformulação do ensino superior sempre padeceu as determinações econômicas, sociais e  

culturais, tanto no âmbito local quanto determinada pela conjuntura mundial dos novos 

padrões emergentes. Tais determinações geraram, assim como atualmente, medidas 

contraditórias na busca do atendimento de necessidades diversas e distintas. Essas medidas 
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são entendidas ora como encaminhamento no afunilamento do ensino superior brasileiro à 

condição de mercadoria cujo valor se deflaciona, ora ainda como medida estratégica de 

competitividade, necessária para a sustentação da economia, ora como estratégia política no 

sentido eleitoreiro40. 

Nessa discussão interpretativa, é importante assinalar que o ensino superior, 

mediado por distintas IES, e estando estas na condição de instituição pensante, é um lugar de 

diferentes modalidades de relação constituídas de informações, valores, crenças, imagens e 

outros elementos configuradores do pensamento e dos conhecimentos existentes na cultura e 

em ideologias.  

As modalidades de relação podem ser a alienação, autonomia, inclusão, exclusão, 

entre outras, que instituem conhecimentos sustentadores das representações sociais.  

Desse modo, as IES, ao mesmo tempo em que são permeadas pelas mudanças 

ideológicas e culturais, também promovem outras, instituindo conhecimentos e pensamentos.  

É notório que ficar no ataque e não se concentrar nas justificativas e 

argumentações, acerca da reforma, é pensá-la como originária, primeira, esquecendo-se da 

história de lutas anteriores à atual, e se perder naquilo que é imprescindível: atender às 

demandas quantitativamente e qualitativamente. Noutras palavras, o ensino privado tem muito 

a oferecer e deve ter autonomia, mas isso não implica nem exime o papel regulador do Estado 

quanto à qualidade do ensino.  

Apesar do grande número de IES privadas, em especial dos cursos de graduação 

presenciais na área da saúde, a qualidade acadêmica da produção científica, técnica e de 

serviços ainda está aquém das públicas. Se comparadas as produções científicas e 

tecnológicas aos  números do ranking mundial, também estaremos em desvantagem.   

Todas as mudanças históricas já focadas certamente favoreceram a emergência 

valorativa, com estimativa, com valores herdados e novos. Mas ambos, dúvidas não temos, 

contribuíram para a definição da função do ensino superior.  

                                                 
40 O tempo correu e continua correndo contra o Ministério da Educação (MEC) na questão da apresentação do 
anteprojeto de lei da Reforma Universitária e sua efetivação. O tempo não favorece porque, segundo a própria 
assessoria do ministro Fernando Haddad, um dos principais envolvidos na discussão, o ministro da Fazenda, 
Antônio Palocci, não pôde comparecer a algumas das reuniões da cúpula do governo que vem decidindo a 
questão. Mas todos (Planalto, IES, sociedade) sabem que existe uma guerra silenciosa sendo travada, desde o 
início do governo Lula, entre as áreas educacional e econômica do governo. A tensão intervém desde a época do 
ex-ministros da Educação, Cristovam Buarque e Tarso Genro. Agora com Haddad. Apesar da aparente idéia das 
que as constantes tentativas de definir o rumo da história, o presidente Lula ainda não deixou claro como 
implementar a Reforma. Apesar de o ministro Fernando Haddad, na frente dos reitores das universidades 
federais de todo o país, dar a impressão de que o presidente, a despeito das críticas de que já estaria 
comprometido com a campanha pela reeleição, realmente se empenhava para resolver um problema que se 
arrasta desde dezembro de 2000. O descumprimento da ordem presidencial vem lançando dúvidas quanto à 
intenção de o governo querer realmente adotar as medidas contidas no texto com rapidez, ou apenas dar uma 
satisfação aos integrantes da comunidade acadêmica nacional, representadas pelos reitores.  
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A função do ensino superior pode ser analisada a partir de dimensões de 

entendimento sobre esse mesmo ensino superior. Tais dimensões trazem os conceitos envoltos 

em uma linguagem que ao mesmo tempo, expressam os conhecimentos, e os valores 

adjudicados ao ensino. 

Toma-se de empréstimo a linguagem adotada por Cristovam Buarque (apud 

MORHY 2003, p. 43): 
 

A universidade ficou tão consciente da sua importância no ensino das suas 
disciplinas, em seus departamentos, que deixou de lado a preocupação com 
seu propósito ontológico. Formar alunos passou a ser a finalidade, e não um 
meio para fazer um mundo melhor e mais belo, melhor pelas técnicas, mais 
belo pela verdade e pela arte. Duas razões fizeram com que a universidade 
não se preocupasse com a dimensão da Ética de seu papel. Primeiro, porque 
vivia dentro de um paradigma, onde o mercado ou o planejamento seriam 
capazes de conduzir o processo social. A universidade podia se dar ao luxo 
de não discutir seus propósitos, e assumir que produzia um fim em si porque 
se interagia ao processo social, servindo a finalidade mais profunda de 
projeto civilizatório. Segundo, porque o poder da ciência e da tecnologia 
estava dentro dos limites que asseguravam pequenas mudanças, capazes de 
serem corrigidas, em caso de erros.  

 
 
No entanto, se a finalidade do ensino superior não se consolidou na Ética, também 

não se fez presente na universalidade da sua função. Aqui talvez devesse ser aberto amplo 

debate para tentar captar outra dimensão que colabore para cair no elitismo apregoado por 

Castro (2003 apud MORHY, p.491). O economista acentua:  
 

A função clássica e mais antiga das universidades é preparar as lideranças de 
um país. Isso foi o que fizeram as velhas universidades, desde há muitos 
séculos. E isso é o que necessariamente tem que continuar a ser feito, pois 
todas as sociedades necessitam de pessoas superlativamente bem formadas, 
para ocupar cargos de liderança econômica, científica e política. E como 
corolário, precisam de pessoas igualmente bem formadas para serem os 
críticos e os fiscalizadores destas lideranças. Sem tais perfis, dificilmente um 
país pode prosperar no longo prazo.  

 
 
É forçoso reconhecer, perseguindo a trilha deixada por Castro, a função precípua 

confiada à universidade: cultivar a formação de líderes. Isso, contudo, não é o bastante. Para 

que o progresso se viabilize, esse objetivo não deve ser abandonado. Se não por outros 

motivos, porque temos claro que o papel do líder não é limitado a ser um elemento a mais do 

rebanho, contentando-se apenas em fazer parte dele. Sua função é impulsionar o grupo, 

convidá-lo sempre a sonhos maiores, arrastá-lo, se for necessário. Para isto, devemos nos 

apoiar em Buarque almejando que a universidade possa “fazer um mundo melhor e mais belo, 

melhor pelas técnicas, mais belo pela verdade e pela arte”. 
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A análise em uma perspectiva de complementaridade das duas dimensões, a 

ontológica e a pragmática, impõe-se a necessidade de rever as funções do ensino superior, de 

modo que atendam às necessidades de um país mais auto-sustentável, justo e igualitário. 

Vale acrescentar que, apesar do caminho democrático discursado no governo 

LULA, não se consolidou a necessária política de Estado para a Educação. As divergências e 

incompletudes no espaço público e privado continuam. Mais uma vez, a demagogia vence, e o 

dinheiro dos contribuintes é indiretamente recurso para campanha eleitoreira. 

Ao final deste primeiro capítulo, a algumas conclusões é possível chegar, postos 

sob cotejo os dados colhidos em nossa análise. Em síntese, estão elas a afiançar a relevância 

que assume as IES de âmbito privado.  

• O texto daí resultante sinaliza que as instituições privadas assumem, no todo, 

um coeficiente por demais significativo: tangencia a casa dos 89%; 

• A área de que nos ocupamos – Saúde – abarca pouco mais de 65% do total dos 

cursos oferecidos pelas IES privadas. Isso num contingente expressivo de 

1.637 cursos de graduação presenciais, aí englobados, igualmente, aqueles 

ministrados pelas universidades da rede pública; 

• Dado que do anterior se identifica, o corpo docente das universidades da rede 

privada está a patentear que, de cada três professores universitários, dois 

deles empregam seu labor e seu conhecimento às privadas. Dito de outra 

maneira, os professores da rede privada atingem a ordem de 65% do conjunto 

de docentes circunscritos à universidade. 

• Quanto ao número de alunos, os que freqüentam as universidades privadas – de 

cada cinco alunos, só um tem a oportunidade de cursar uma universidade 

pública – correspondem ao significativo índice de 81%; 

 

Feitas essas considerações, conclusão mais do que lógica, é que as IES privadas se 

fazem responsáveis pela grande maioria dos futuros profissionais da Saúde, competindo a elas 

delinear os valores dos seus docentes, orientando-os quanto às formas de enfrentar o mundo 

acadêmico. 

Por fim, acredita-se que, apreendendo o contexto histórico-social dos professores 

de graduação da área da saúde, faz-se viável a análise psicossocial da Teoria das 

Representações Sociais de Moscovici (1978), sobre o ensino superior, intentando apreender 

sua função. Todavia, para melhor analisar o objeto de pesquisa em apreço, optou-se pela 

análise valorativa deste nível de ensino e pelas formas de afrontamento, tema do próximo 

pólo a ser apresentado.  
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2. PÓLO TEÓRICO: TEORIAS BALIZADORAS 

 

 

O presente Pólo, denominado de Teórico faz referência às hipóteses e às teorias 

que cercam a problemática em estudo – o rompimento das funções do ensino superior na rede 

privada em razão das representações sociais sobre o mesmo, de professores de graduação da 

área da saúde. 

A discussão neste pólo parte do pressuposto da pesquisa de que as normas 

externas e internas vêm imprimindo valores configurados e configurantes nas e das 

representações sociais sobre o ensino superior para os professores, favorecendo o rompimento 

com as funções desse ensino.  

Para fundamentar a pesquisa, apresenta-se neste pólo, as teorias que embasaram a 

análise dos dados.  

Inicialmente, é discutida a Teoria das Representações Sociais e em continuidade, 

é ilustrado o entendimento do que sejam valores, bem como as formas de valoração e 

afrontamento. 

Sinteticamente, este pólo se destina a organizar a teoria que fundamenta a 

pesquisa e, aqui, se privilegia o pensamento sistêmico41, considerando que se analisa um dos 

elementos constitutivos da representação social que é o ‘valor’. Apesar de não ser o único, 

faz-se preciso para discutir um tema de larga complexidade como o das representações 

sociais.  

Deste modo, optou-se por discutir os valores contidos nas representações sociais 

de professores sobre o ensino superior, discussão respaldada na psicologia social e na 

filosofia. Também, buscou-se compreender as formas de valoração dos docentes e suas 

formas de afrontamento, revelando o entendimento de valoração e afrontamento de Figueroa 

et al. (2002).  

Considerando as condições de produção e circulação das representações sociais, 

segundo Sá (1998), é possível identificar, genericamente, três conjuntos, como a cultura, a 

linguagem e comunicação, e, por fim, a sociedade. Escolheu-se, para esta investigação, 

analisar os conjuntos sob o contexto histórico-social, onde o fenômeno ocorre pressupondo 

que um indica o outro. Daí o fato de retratar o contexto histórico-social do ensino superior. 

Neste capítulo se estabelecem seus nexos. 

                                                 
41 Pensamento sistêmico é uma forma de abordagem da realidade que inclui a interdisciplinaridade, em 
contraposição ao pensamento disciplinar característico do reducionismo ou do pensamento cartesiano. Cf. 
Fritijof Capra, em “O Ponto de Mutação” (1988). 
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Portanto, a descrição do contexto objetivou pesquisar “as relações que a 

emergência e a difusão das representações sociais guardam com diferentes fatores, tais como: 

valores; modelos e invariantes culturais; comunicação interindividual, institucional e de 

massa; contexto ideológico e histórico; inserção social dos sujeitos”. (SÁ, 1998, p. 32) Tais 

relações fazem referência à dinâmica da própria instituição de grupos pertinentes.  

Nessa perspectiva, faz-se, nesta tese, um corte epistemológico, focando as 

relações das representações sociais com os valores e as formas de afrontamento. Esses 

elementos são entendidos como dados nas e pelas representações sociais dos professores. 

Portanto, a proposta é interpretar/elucidar as representações sociais dos 

professores acerca de ensino superior, considerando os valores e as formas de afrontamento 

no seu cotidiano.    

Antes de entrar no tema em separado, fazem-se alguns esclarecimentos acerca do 

ponto de vista da autora sobre este tópico, considerando que há diferentes formas de explicar 

as representações sociais.  

A proposta deste texto é apreender a pesquisa sobre as representações sociais, ou 

seja, os entendimentos sobre o ensino superior e as formas de se comunicar e de se comportar 

dos professores da graduação na área da saúde, escapando do sociologismo, que atribui toda a 

responsabilidade da atitude humana às mazelas de nossa sociedade; por igual, do 

psicologismo, que associa a maneira de ser atual das pessoas aos traumas infantis; e também 

do organicismo, que atribui a postura da pessoa às características funcionais do Sistema 

Nervoso Central.  

Dentro dessa perspectiva, entendem-se as representações sociais como 

construções de realidades tanto imaginárias/subjetivas quanto de práticas/condutas em relação 

com o contexto/mundo/meio, funcionando como variável independente, mas não se alijando 

de influências do contexto, das condições orgânicas e psíquicas. Noutras palavras, ela se 

institui como elemento subjetivo em relação aos complexos fatores. Cabe aos pesquisadores 

criar instrumentos que permitam dar visibilidade a ela, explorando o conjunto desses fatores 

na certeza de que não se encerra ali.  

Os impactos subjetivos dados em razão de um contexto em constantes mudanças e 

fatos ou eventos estressantes favorecem a geração de perturbações da conduta que acabam por 

causar sérios prejuízos no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional, e, também, 

ensejando a alienação e os prejuízos institucionais. Tais impactos são percebidos nas 

representações sociais que constroem as formas de comunicação e de comportamento dos 

sujeitos e dos grupos.  
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Factíveis de análise, os impactos subjetivos podem ser verificados mediante a 

análise da valoração que os sujeitos conferem aos eventos de mudança. Portanto, faz-se 

possível verificar as condutas de valoração e afrontamento dos professores de ensino superior 

diante de uma situação-problema.  

A conduta42 de valoração de que trata o texto é de uma atividade comportamental 

de diferentes modos, a saber: cognitiva (centrada na lógica ou cognição), emocional (focada 

nos sentimentos/emoções), motora (ocupa-se de atitudes motoras/gestos e posturas) e moral 

(centrada nos princípios).  

Já o termo ‘afrontamento’ se baseia no conceito de Lazarus e Folkman, (1984, 

p.164, apud FIGUEROA et al., 2002, p.14), entendido como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”43. 

Enfim, se antes se apresentou o cenário em estudo, agora se debruça sobre a 

dificílima tarefa de elucidar as representações sociais, seu conceito, sua origem e propagação. 

Difícil por dois motivos. O primeiro, em razão da milhagem textual já descrita e interpretada 

por diversos pesquisadores e estudiosos de diferentes áreas do conhecimento sobre as 

representações sociais. Para não cair na replicação, foi necessário um vai-e-vem aos textos 

para apontar um diferencial, sem perder seu sentido original. Segundo, porque tratar os temas 

valor e afrontamento, elementos de áreas de conhecimentos diferentes - Filosofia e Psicologia 

-, exige cuidado nessa articulação epistemológica pouco usada nos textos que versam a TRS, 

de tempo cada vez mais escasso nos programas stricto sensu. 

Portanto, é tarefa árdua que exigiu certa organização textual. Daí, dividir o texto 

em três partes, em que a noção conceitual sobre representações sociais perpassará todos os 

tópicos.  

Inicia-se o texto apresentando a teoria de Moscovici (1978, 2003), depois a teoria 

de valores de J. Hessen (1980), a teoria de afrontamento de Figueroa et al. (2002). Conclui 

com a articulação entre os três conceitos.  

 

 

 

                                                 
42 Antes que alguns leitores pensem que se faz observação de conduta, cabe esclarecer que a conduta valorativa 
que se observará não é a gestual, mas a que o professor irá indicar como resposta a uma situação problema, 
conforme o instrumento de pesquisa vai indicar. Este é cuidadosamente descrito na metodologia de pesquisa. 
43 Tradução pela autora: Aqueles esforços cognitivos e de condutas constantemente em modificação, que se 
desenvolvem para manejar as demandas específicas externas e/ou internas que são avaliadas como excedentes ou 
que transbordam os recursos do indivíduo. 
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2.1 Teoria das Representações Sociais 

 
(...) as representações sociais incitam-nos a preocupar-nos mais com as 
condutas imaginárias e simbólicas na existência ordinária das coletividades. 
Reatar, neste ponto, o fio perdido da tradição pode ter conseqüências muito 
felizes para nossa ciência. 

(MOSCOVICI, 1978, p.81) 
 

 

Moscovici (2003) assinala que, historicamente, a origem do conceito 

representação ainda não foi feita, mas a não-histórica aponta o conceito como uma “posição 

mista no cruzamento entre uma série de conceitos sociológicos e uma série de conceitos 

psicológicos” (p.10).  

O criador da Teoria das Representações Sociais (TRS) também pontua ser 

precisamente na Psicologia Social, que se vêm buscando as aproximações do termo 

representações, a idéia de processo cognitivamente regulado no social.  

Antes de entrar na TRS far-se-á uma retomada das origens do termo 

representações, na tentativa de melhor compreender o conceito de representações sociais, 

trazendo entendimentos sociológicos, psicológicos, psicanálise até o originário conceito 

psicossociológico cunhado por Moscovici (1978).  

O método de análise do conceito de representação entendido na TRS, aqui 

adotado, passa pela reflexão ao que se denominará de dimensão teórico-epistemológica, 

abordando o surgimento da Teoria e sua evolução para documentar o estado do conhecimento 

atual. A seguir, apresenta-se o processo sociocognitivo na configuração das representações 

sociais, abordando descrevendo-se a dimensão morfológica44, onde se agrega os conceitos  de 

valores e de afrontamento. Espera-se, dessa forma, grifar as aproximações da TRS com a 

teoria de valores para esclarecer como a construção do conhecimento, passando pelo social, 

regula e é regulada no cotidiano dos professores, bem como o papel dos valores nesse 

processo que dele demanda afrontamentos.  

Desse mesmo modo, são traçados os nexos entre a TRS, a alguns entendimentos 

do que seja valores e afrontamento para elucidar as preocupações dos professores e seus 

discursos sobre como eles agem diante de situações que consideram problemas, quando não 

conflituosas. 

Objetiva-se, então, neste texto, a análise interpretativa de diferentes obras, que 

permitam a análise da teoria das representações sociais e, daí, construir a sua análise 

                                                 
44 Morfológico, aqui adotado para designar que o termo representações tem uma forma mínima dotada de 
significação, que pode ocorrer livre ou ligada à outra de modo que  gere o mesmo significado ou não. 
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conceitual, desde sua organização teórica e seus métodos de estudos, retratando os valores e 

os afrontamentos dos professores.  

Em síntese, a estratégia textual foi apresentar e discutir a representação social em 

seu aspecto conceitual e estrutural, articulada a outros conceitos que configuram o modus 

operandi45 subjetivo das representações sociais, que possa contribuir para sustentar o 

significado original proposto por Moscovici que, segundo Duveen (apud MOSCOVIC, 2003, 

p.10) é de ser uma “forma característica de conhecimento em nossa era”, ou fenômeno, antes 

considerado conceito. 

 

 

 

2.1.1 Noções e entendimentos de Representações Sociais: dimensão teórico-epistemológica 

 

 

Partindo do princípio que o conhecimento é produto e processo de construção do 

homem e, como tal, se transforma através do tempo, Moscovici (1978) estuda as 

representações sobre psicanálise no senso comum. Sua obra marca o modo como o 

conhecimento assume formas e significados multifacetados, em função de sistemas próprios 

de valor, dependendo da forma pela qual ocorre o processo de comunicação entre os 

diferentes segmentos culturais que compõem a sociedade.  

Nessa perspectiva, Moscovici entende que os indivíduos, e suas instituições, são 

pensantes e interatuantes46, diferenciando-se de seus precursores que explicaram a mediação, 

entre o individual e o social, por meio de argumentações essencialmente sociais, como em 

Durkheim, ou as essencialmente cognitivistas, como em Piaget.  

Embora sua explicação fosse diferente das anteriores, o criador da teoria das 

representações sociais (TRS) considera, respeitosamente, o momento histórico de seus 

antecessores e assinala em seu texto, “consciência social e sua história” (MOSCOVICI, 2003, 

p.283), as diferenças de seus pensamentos teórico-epistemológicos e metodológicos, bem 

como as aproximações que o permitiram ir além do já elaborado. Demonstra, assim, sua 

noção de existir num mundo já instituído, mas não se limitando a ele.  

O conceito de representações sociais, pode ser bem entendido a partir do estudo 

de Costa e Almeida (1999), que apresenta as fases da denominação de representações que 

                                                 
45 Modus operandi, aqui , empregado é para designar o modo pelo qual o sujeito desenvolve suas atividades 
psíquicas.   
46 Pensantes e interatuantes. Termos para designar a interação entre indivíduos e instituição de modo que ambos 
exercem ação mútua, afetando ou influenciando o desenvolvimento ou a condição um do outro. 
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passa por duas fases: a primeira representada por Simel, Weber e Durkheim, em que a 

representação era marcada por seu caráter coletivo.  

 
Se, para Simel, a representação era o operador que permitia ações recíprocas 
entre os indivíduos, para Weber ela era o vetor da ação dos indivíduos, ou 
seja, a representação seria um saber comum com poder de antecipar e 
prescrever o comportamento dos indivíduos. Já Durkheim, primeiro a se 
utilizar do conceito de representações, partia do princípio que a ciência, para 
estudar as representações, tinha que reconhecer a oposição entre o individual 
e o coletivo. Isso porque, para ele, o substrato da representação individual 
era a consciência própria de cada um, sendo, portanto, subjetiva, flutuante e 
perigosa à ordem social. Por outro lado, o substrato da representação 
coletiva era a sociedade em sua totalidade e, por isso, seria impessoal e ao 
mesmo tempo permanente, garantindo, assim, a ligação necessária entre os 
indivíduos e, conseqüentemente, a harmonia da sociedade. (p. 250) 

 

 

Durkheim, na qualidade de sociólogo, privilegia a dicotomia 

indivíduo/coletividade como base da separação que estabelecia entre o objeto da Psicologia e 

o objeto da Sociologia. Noutras palavras, as representações coletivas seriam próprias da 

Sociologia, enquanto as representações individuais seriam objeto da Psicologia.   

A segunda fase, como mostram as autoras (COSTA e ALMEIDA, 1999) é 

marcada pelos trabalhos de Lewy-Bruhl, passando por Piaget e Freud, os quais demonstram 

sobretudo o valor da dinâmica das representações, ao invés do seu caráter coletivo.  

 
Na tentativa de superar a oposição entre representações coletivas e 
individuais, defendidas por Durkheim, Lucien Lewy-Bruhl chama a atenção 
para a coerência dos sentimentos, raciocínios e movimentos da vida mental 
coletiva. Na opinião de Lewy-Bruhl, os indivíduos sofrem influências da 
sociedade, na qual estão inseridos e, por isso, exprimem sentimentos 
comuns, o que ele chama de representação. Para esse autor, o que difere uma 
sociedade de outra não é o grau de inteligência de seus membros, mas o tipo 
de lógica de que cada uma se utiliza para pensar sua realidade concreta. 

 

 

As críticas de Moscovicci, aos estudiosos desta segunda fase, apresentadas pelas 

autoras47, podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

• à Lewv-Bruhl - de que embora superando Durkheim e ter representado um 

avanço, em face dos estudos da época, “acabou caindo em outra oposição: 

entre os mecanismos lógicos e psicológicos das representações”. 

                                                 
47 Ibidem, p.251. 
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• à Piaget - preocupado com os aspectos lógicos e biológicos do 

desenvolvimento da criança, traz grandes contribuições para a compreensão 

dos aspectos psíquicos da representação social “ao defender que as 

diferenças entre as crianças e os adultos não eram uma questão de 

competência, mas de formas de pensar diferentes”, promovendo, assim, uma 

transferência para o indivíduo o princípio de Lewy-Bruhl relativo às 

diferenciações lógicas das formas de pensar entre diferentes tipos de 

sociedades.  

• à Freud - põe às claras o trabalho de interiorização que transforma o resultado 

coletivo em dado individual e marca o caráter da pessoa, ou seja, mostra 

como as representações passam do coletivo para o individual e como o social 

intervém na representação individual . 

 

 

Acrescenta-se nessa germinação histórica que, em seu texto, Moscovici (2003), 

genialmente, aproxima teoricamente Piaget e Vygotsky em relação a Lévy-Bruhl. Também, 

apresenta diferenças nas formas de análise, quanto ao tema representações e cultura. Mas, 

acrescenta, Piaget segue Durkheim, e Vygotsky segue Lévy-Bruhl. Dito de outro modo, 

Piaget se firma no raciocínio de que a ação é o principal agente que “confere às pessoas 

representações estáveis e partilhadas, sem as quais elas não seriam nem humanas, nem 

sociais”48. Surgem os conceitos de assimilação e acomodação como processos da evolução de 

um estado de equilíbrio a outro, mediante nova organização dos elementos preexistentes. Tal 

explicação dos mecanismos lógicos do pensamento, e de “reversibilidade” adotados por 

Piaget, se aproxima de Durkheim que diz que “quanto mais os indivíduos se tornam 

autônomos, tanto mais as representações se tornam diferenciadas e sujeitas a crítica”. 

Em relação a Vygotsky e Lévy-Bruhl, Moscovici (2003, p.298-299) aponta: 
 
É uma tautologia afirmar que a idéia central de Vygotsky e Lévy-Bruhl seja a 
de que as pessoas que vivem em épocas e em culturas diferentes possuem 
funções mentais diferentes, ou diferentes representações. Do ponto de vista de 
Vygotsky, a origem das funções mentais mais elevadas deve ser buscada não 
nas profundezas da mente ou nos tecidos nervosos, mas na história social, fora 
do organismo individual. (...)  Lévy-Bruhl, contudo, introduz a ousada e 
dificilmente crível hipótese de que o desenvolvimento histórico do 
conhecimento e das representações é o resultado de uma série de 
transformações qualitativas e de descontinuidades não apenas de conteúdo, 
mas nas estruturas cognitivas. 

 

                                                 
48 Ibidem, p.298. 
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Fica evidenciada a aproximação teórica entre esses estudiosos, com relação à 

Psicologia, mas acrescenta-se, à análise de Moscovici, que cada qual marcou sua 

especificidade, ou seja, Vygotsky dentro da psicologia soviética e contextualizada na 

ideologia marxista, em que a objetivação e apropriação são suas bases para pensar a cultura e 

o social. Já Lévy-Bruhl, centrou seu interesse no âmbito da antropologia cultural e social, 

estudando as culturas, comparativamente. Ambos romperam com a hipótese marxista de 

continuidade, “a lei da não-contradição não elimina a lei da participação”49, e propõem a idéia 

da impossibilidade de erradicação do pensamento pré-científico, considerado mediador da 

cultura e da ciência.  

Agrega-se à análise das representações, na visão da psicologia e da sociologia, o 

entendimento filosófico das representações de que, segundo Castoriadis (2000), foi suprimido 

por uma herança ontológica que, para pensar a representação, supria o mundo ou vice-versa. 

Sua discussão parte do esclarecimento do que denominou de dois pontos cegos da concepção 

freudiana, não para aprimorar ou refazer, mas, de outra maneira, tratar a instituição social-

histórica e a psique como imaginação radical – isto é, essencialmente como emergência de 

representações ou fluxo representativo não sujeito a determinidade.  

Castoriadis50 discute as representações pela palavra alemã Vorstellunge (colocar-

pôr-na-frente/princípio ativo), sem declará-la neste texto, mas em outros51, fazendo um acerto 

epistemológico em relação a Freud que usa da palavra Vertellung (re-apresentação, 

apresentação de uma coisa não presente por outra coisa), carregando o sentido de 

ambigüidade, já denunciada por Heidgger, como o próprio autor comenta.  

Nesse entendimento “ativo”, Castoriadis (1999) explicita a representação como 

apresentação perpétua, o fluxo incessante no e pelo qual qualquer coisa se dá. Acrescenta que 

ela não pertence ao sujeito, como se fosse algo, mas a coloca na condição de ser o próprio 

sujeito. Tal idéia remete ao pensamento de que ela é precisamente aquilo pelo que este “nós” 

não pode e não se fecha jamais em si mesmo. Então, no entendimento desse filósofo da 

fenomenologia hermenêutico-dialética52, “representação (...) não significa, e não pode 

significar fotografia ou decalque de um ‘mundo exterior’. Trata-se (...) de apresentação para e 

                                                 
49 Moscovici, 2003, p.301. 
50 Cf. Castoriadis (2000,  p.259-383). 
51 Cf. Castoriadis (1999, p.180). “(...) Há Vorstellung,  representação no sentido ‘ativo’, colocar-pôr-na-frente-; 
na frente, que não é ‘antes’, nem ‘diante’ de outra coisa, que não é situar-alguma-coisa-diante-de-alguém, mas 
aquilo pelo que e em que todo situar e todo sítio existem, pôr originário a partir do qual toda posição – como 
‘ato’ de um sujeito ou  ‘determinação’ de um objeto - tem ser e sentido.” 
52 Cf. Castoriadis (1999, p.274) 
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pelo vivente, mediante a qual ele cria seu mundo próprio a partir do que, para ele, não é mais 

do que simples choques53, para retomar o termo de Fichte”. 

Para melhor apreender o conceito de representações sociais, deve-se também 

entender o sentido de sujeito e de sociedade, uma vez que há implicação direta entre estes 

conceitos. Contudo, assinala-se a não-irredutibilidade de um ao outro. Essa parece ser a 

posição de Moscovici, se considerarmos que sua discussão parte da idéia que, ao conceituar as 

representações sociais, tem-se em mente um processo e produto da psique, socialmente 

pensados.  

Adota-se neste trabalho o conceito de sujeito, delineado por Castoriadis54, que não 

separa do sujeito as representações, ou seja, o sujeito não é possuidor de suas representações, 

de seus afetos e de suas intenções. “O sujeito é isto, fluxo representativo-afetivo-intencional 

onde emergiu a possibilidade permanente da reflexão (como modalidade da representação, 

implicando uma re-apresentação da representação) e onde a espontaneidade bruta da 

imaginação radical se converteu, em parte, em espontaneidade refletida.”  

O entendimento de sociedade, deste filósofo, também ajuda a compreender a TRS. 

 
Toda sociedade é um sistema de interpretação do mundo; e, ainda aqui, o 
termo “interpretação” é medíocre e impróprio. Toda sociedade é uma 
construção, uma constituição, uma criação de um mundo, de seu próprio 
mundo. Sua própria identidade nada mais é que esse “sistema de 
interpretação”, esse mundo que ela cria. É por isso que (da mesma forma que 
qualquer indivíduo) ela percebe como um perigo mortal qualquer ataque a 
esse sistema de interpretação; ela o percebe como um ataque a esse sistema 
de interpretação; ela o percebe como um ataque contra sua identidade, contra 
ela mesma. (CASTORIADIS, 1987, p.232)  
 
 

Pode-se deduzir que as representações sociais, como fenômeno, se encontram na 

sociedade em constante mutação, a exemplo de um sistema de interpretação próximo à idéia 

de Castoriadis, acima citada.  

As representações são sociais porque elas somente existem ao tempo em que são 

instituídas e compartilhadas por um coletivo. Dizem-se representadas por serem “criadas” 

para possibilitar aos sujeitos se comunicarem, garantindo pertença no grupo. 

                                                 
53 Tal termo foi retomado de Fichte, para designar “trauma”. Cf. Castoriadis(1999, p.274) e Johann Gottlieb 
Fichte (1952) em Discours à la nation allemande(1807), Paris, Aubier. Vale ilustrar que Fichte foi o primeiro e 
maior discípulo de Kant, que encaminhou decididamente o criticismo pela senda do idealismo imanentista. Daí 
denominar seu sistema filosófico de imanentista, "que fazia do Eu absoluto sair todo o mundo e que conduzia à 
aniquilação do eu individual”. Elaborou “Discursos à Nação Alemã” como uma ação política na Prússia, em 
Berlim - durante a ocupação, a dominação de Napoleão (causa de humilhação para o povo germânico). Nestes 
discursos, esforça-se para despertar no povo alemão, mediante o “choque”, considerando que o mesmo estava 
despedaçado e dominado, uma consciência de unidade e autonomia nacionais, que deveriam ter culminado em 
um estado alemão, superestado em face de outros estados.  
54 Ibidem, p. 181) 
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Em relação ao papel das representações, Castoriadis (1997, p.64) o distingue do 

papel da intenção: “a intenção é que encadeia as representações, mas são também as 

representações que despertam, ativam, inibem ou desviam as intenções”. De outro modo, as 

representações carregam o princípio ativo, a criação ex nihilo, irredutível a toda combinatória, 

a toda formalização. Ele emprega a expressão latina, que significa a partir do nada, para dizer 

de uma série de indeterminações que são processadas imaginariamente, e o seu resultado é 

instituído, e não que esse nada seja total ou absoluto. A idéia é de que, a partir da instituição, 

fala-se de alguma coisa, que é a parte instituída. Trata-se da afirmação de que a 

“materialização”, de um magma de significações imaginárias sociais, somente se dará quando 

os objetos e os indivíduos puderem ser captados ou, mesmo simplesmente, existir. 

O desafio de Moscovici diante do conceito de representações sociais parece ser o 

de dar conta de uma realidade que considere as dimensões sociais e culturais que carreguem o 

mesmo princípio ativo de Castoriadis de não ser criação cum ou in nihilo, ou seja, não se 

reduzir à formalização. Propõe elaborar um conceito, abrangendo, então, a dimensão cultural 

e cognitiva no sentido lato (inclui imagens, crenças, emoções, valores) e a dos meios de 

comunicação e das mentes das pessoas onde as dimensões subjetivas e as objetivas se 

configuram. Crê-se que este foi alcançado, uma vez que seu entendimento considera que as 

“(...) representações são também instituições que nós partilhamos e que existem antes de nós 

termos nascido dentro delas; nós formamos novas representações a partir das anteriores, ou 

contra elas.” (MOSCOVICI, 2003, p.319) 

Em poucas palavras, as representações de que fala Castoriadis (1982) não são algo 

do sujeito, mas o próprio sujeito. Já a expressão “representações”, empregada por Moscovici 

(1978), agrega o adjetivo “sociais” e se refere a uma forma de conhecimento. Contudo, os 

conceitos se aproximam quando mantêm mais do que somente uma relação de homonímia em 

que o princípio de ser uma força ativa, e não estática, seja o ponto de aproximação mais que 

mera terminologia. Elas se distanciam quando um pensa em ser algo – Castoriadis-; o  outro, 

em ser algo de alguém –Moscovici. Qualquer outra aproximação se expressa no nível da 

sintaxe. De outro modo, a relação entre esses gigantes perpassa formas lingüísticas que, com 

significados diferentes, por epistemologias diferenciadas, apesar de uma mesma forma gráfica 

e fônica, se aproximam e se diferenciam. 

As representações sociais em Moscovici são entendidas como formas de 

conhecimentos acumulados, a partir da experiência, dos sujeitos sociais, das informações, 

saberes e modelos de pensamento que recebem, reelaboram, criam e transmitem via tradição, 

educação e comunicação. Pode-se dizer que é a forma do sujeito pensar, interpretar e 

expressar o cotidiano. Trata-se, então, da estratégia mental de organizar suas imagens, 
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valores, símbolos, emoções e informações geradas e geradoras de referências que permitem se 

comunicar, ou seja, dar sentido à vida sem se reduzir ao contexto, mas não se separando deste.  

Outro entendimento pertinente é de Sá (1998). Esclarece que as representações 

sociais são fenômenos com as seguintes características: 

•  Não podem ser captados pela pesquisa científica de modo direto e 

completo; 

•  A ciência apenas faz aproximações da realidade; 

•  Os fenômenos de RS são caracteristicamente construídos no que 

Moscovici chamou de “universos consensuais de pensamento”;   

•  Os objetos de pesquisa que deles derivam são tipicamente uma 

elaboração do universo reificado da ciência;  

•  O pesquisador deve estudar as RS como tema substantivo da 

psicologia social; 

•  A pesquisa das RS deve produzir outro tipo de conhecimento sobre 

esses fenômenos de saber social. Para fazê-lo, precisamos antes 

transformá-los em objetos manejáveis pela prática da pesquisa científica; 

•  Os fenômenos são mais complexos que os objetos de pesquisa que 

construímos a partir deles; 

•  Há, portanto, uma simplificação quando passamos do fenômeno ao 

objeto de pesquisa; 

•  A simplificação na construção do objeto de pesquisa é da mesma 

ordem daquela embutida na formação de uma RS; 

• A RS envolve uma simplificação da realidade, à medida que funciona 

como uma teoria, a “teoria do senso comum”; 

•  A construção do objeto de pesquisa simplifica o fenômeno da RS 

mediante a “Teoria das Representações Sociais”. 

 

Enfim, Sá assinala que a TRS não apenas simplifica os fenômenos aos quais se 

aplica. Ela também os organiza e os torna inteligíveis. Portanto a construção do objeto de 

pesquisa é um processo pelo qual o fenômeno de RS é simplificado, isto é, desdobrado, 

convertido em algo que não alimenta dificuldades. Bem por isso, torna-se compreensível pela 

teoria, indo ao encontro da finalidade da pesquisa. 

Em resumo, o caminho percorrido por esses diferentes pensadores sobre as 

representações, preocupados em compreender o pensamento científico, em detrimento do 
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pensamento primitivo, ou senso comum, ou opinião, e a conduta, e comportamento, dos 

indivíduos, bem como seu processo de transformação ao longo da história, apresentou-se 

fragmentado, concebido em pesquisas fechadas em um ou outro domínio específico. Encerra-

se ora no caráter coletivo das representações à sua dinâmica, ora nos substratos psíquicos às 

origens e interiorização delas, despreocupando-se com a ação, o movimento de interação entre 

as pessoas. É nesta fissura que Moscovici cria sua própria teoria, em que pociona as 

representações sociais, como forma de conhecimento individual que só ocorre na interação 

com o outro, no mesmo momento em que esta interação se dá pela via da comunicação que 

permite aos indivíduos convergir o individual em social, e vice-versa.  

 

 

2.1.2 Processo sociocognitivo: a configuração das Representações Sociais 

 
As representações sociais estão, é claro, relacionadas ao pensamento 
simbólico e a toda forma de vida mental que pressupõe linguagem. 

 Moscovici (2003, p.307) 
 

 

As representações sociais se manifestam pela e na linguagem, mediante o 

processo sociocognitivo que são “processos cognitivos socialmente regulado, e referem-se a 

regulações normativas que verificam as operações cognitivas” (VALA, 2004, p. 465). O fato 

de ser cognitivo não o reduz à racionalidade, mas a um sentido lato, ou seja, inclui imagens, 

emoções, paixões, crenças, valores e outras dimensões  como a atitude. Markova (apud 

MOSCOVICI, 2003, p.318), em sua entrevista a Moscovici, deixa isso claro. 

Importa entender como essas dimensões intervêm nas representações sociais, daí 

o recorte de cada pesquisa, em razão do objeto e das intenções do pesquisador. Contudo, se a 

pesquisa for de caráter empírico, como a que se está descrevendo, também se faz necessário 

esmiuçar os processos de construção das representações sociais. 

Vala (2004) descortina um aprofundamento nos dois processos sociocognitivos 

constituidores das representações sociais: a objetivação e a ancoragem.  

Esses dois processos são responsáveis pela formação das representações sociais e 

sofrem a interdependência entre atividade psicológica e as suas condições sociais de 

exercício. Por outras palavras, o social se transforma em representação, e esta transforma o 

social.  
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Estudar as relações entre os elementos de uma representação é já estudar sua 

objetivação e possibilitar entender de onde o indivíduo partiu, e o que se tem naquele 

momento sobre o objeto representado. 

A objetivação é o processo que organiza os elementos configurantes das 

representações sociais que incorporam significações, materializando-as, tornando-se 

expressões de uma realidade entendida como natural. Trata-se de processo de construção 

formal de um conhecimento, passando por três momentos: construção seletiva, 

esquematização e naturalização. 

a. Construção Seletiva: versa sobre um fenômeno em que as informações, crenças 

e idéias acerca do objeto da representação sofrem um processo de seleção e 

descontextualização e/ou reorganização a partir de crenças, normas e valores, que podem 

surgir de um pensamento sobre a realidade, provocando uma “acentuação” ou excesso de 

explicações, ou, então, de uma “redução”, ocultando elementos do objeto. Desse modo, 

mostra-se apenas parte de uma informação sobre o objeto. Um exemplo, lembrado por Vala 

(2004, p. 466), é o estudo de Moscovici sobre a psicanálise: “a libido foi esquecida. À época, 

a idéia da libido entrava em contradição com as normas sociais dominantes”. 

Para pesquisar este processo, cabe questionar quais os termos que aparecem ou 

são esquecidos. Implica levantar os elementos que foram selecionados para falar do objeto 

representado. 

b. Esquematização / formação do núcleo figurativo . A esquematização 

estruturante, ou formação do núcleo figurativo, ou dimensão icônica das representações 

sociais, é o processo em que o indivíduo procura tornar um fato, objeto e/ou conhecimento 

novo, em algo familiar, coerente com o referencial que já traz consigo. Para isso, imprime 

uma visão do objeto que seja coerente com sua visão de mundo. Reveste uma dimensão 

imagética ou figurativa. A cada elemento de sentido corresponde uma imagem, o que permite 

a materialização de um conceito ou de uma palavra, constituindo uma representação  de modo 

organizado em um padrão de relações estruturadas.  

c. Naturalização. É o processo que decorre da formação do núcleo figurativo, pois 

é o momento em que vai permitir ao indivíduo materializar os elementos das ciências em 

elementos da sua realidade de senso comum55. Naturalizando os esquemas conceituais, o 

indivíduo os dota de uma realidade própria, de um significado próprio, coerente com suas 

capacidade de compreensão, bem como com sua necessidade de eliminar qualquer 

contradição que fragilize a base de suas representações sociais já cristalizadas. Os conceitos 

                                                 
55 O senso comum é descrito aqui como antinominalista, ou seja, a cada palavra corresponde a um objeto, e cada 
imagem tem sua contrapartida na realidade (IBÁNEZ, 1988 apud VALA, 2004 p.467). 
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retidos no esquema figurativo e as respectivas relações se constituem como categorias 

naturais e adquirem materialidade. Não só o abstrato se torna concreto, através de sua 

expressão em imagens e metáforas, como o que era percepção se torna realidade, fazendo 

equivalentes à realidade e aos conceitos. As categorias são reificadas (raça, gênero, sexo, etc) 

e, por isso, são operativas e resistentes à mudança.  

Para estudar este processo, é valido questionar o que está sendo naturalizado e 

quais as práticas? É uma forma de descobrir o que será mudado ou não. 

Analisar o processo de objetivação consiste partir, ou não, de um lugar (ex nihilo) 

e chegar a outro, identificando os elementos que dão sentido(s) a um objeto, à sua seleção de 

conceitos e, finalmente, à sua figuração e às modalidades que assume a sua naturalização.  

A atribuição de materialidade a uma idéia ou sua naturalização pode ser 

processada de modo diferente, a saber: Personificação, Figuração e Ontologização. 

A personificação diz respeito à associação de uma idéia sobre um objeto a um 

indivíduo/nome. Materializa o pensamento num nome, correspondendo, então, o objeto a uma 

idéia. Como Vala 56nos evidencia, alguns bons exemplos são o de designar Freud à 

psicanálise, Einstein à relatividade, Darwin à evolução. 

A personalização  pode assumir, pelo menos, duas modalidades. A primeira, 

denominada ‘exemplarista’, em que as idéias sobre o objeto se constituem por meio de um 

conjunto de atributos ou categorização dados a um personagem, que são comparados em 

situações distintas, favorecendo a variabilidade dos atributos em razão dos 

exemplares/sujeitos. A Segunda, denominada “prototípica”, faz a correspondência do sujeito a 

um conjunto de características que o definem como membro de uma categoria. (VALA 2004, 

p.471)  

A ‘figuração’, como processo de objetivação, organiza o conceito do objeto em 

função de outros conceitos mais concretos, em que as imagens e metáforas são usadas para 

entender conceitos mais complexos. 

A ‘ontologização’ atribui, aos objetos, substâncias e forças características 

humanas ou de outros seres. 

A objetivação pode ser entendida como construção formal do conhecimento que 

orienta as percepções e os julgamentos do indivíduo em uma realidade socialmente 

construída. Porém, segundo Jodelet (2001), a objetivação não garante a inserção orgânica 

desse conhecimento. É o processo de ancoragem, em relação dialética com a objetivação, que 

vai garanti-lo, por meio da articulação das três funções básicas da representação da realidade: 

                                                 
56 Cf. VALA (2004, p. 469). 
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função cognitiva de integração da novidade função de interpretação da realidade e função de 

orientação das condutas e das relações sociais. 

A ancoragem se presta a configurar sentidos, transformando o não-familiar em 

familiar, e a organizar as relações sociais. 

Portanto, a ancoragem, como processo de configuração de sentido, está 

relacionada com a rede de significações externas que incidem sobre as relações estabelecidas 

entre os diferentes elementos da representação, considerando que os conteúdos de uma 

representação estão vinculados à significação de um dado objeto, fato, fenômeno ou idéia, 

associados a determinados grupos sociais. Daí dizer que um mesmo objeto é percebido por 

diferentes perspectivas, encarnando diferentes valores, dependendo do contexto histórico-

social e cultural dos indivíduos. 

A ancoragem, entendida como modalidade de organização das relações sociais, 

serve aos indivíduos de um grupo como instrumento referencial que permite comunicar e 

influenciar todos que compartilham de um mesmo grupo da representação social, traçando 

generalizações como referência para compreender a realidade daquele grupo. Daí dizer que 

“os fenômenos descritos através do conceito de ancoragem são próximos dos que alimentam o 

conceito de categorização”. (VALA, 2004, p.475) 

A ancoragem pode ocorrer de dois modos. Um, é antecedendo a objetivação e se 

situando como referência para qualquer construção ou tratamento de informação. Outro, é 

sucedendo a objetivação, indicando a função social das representações. 

Próxima à teoria de Piaget, a ancoragem reduz o novo ao velho e reelabora o 

velho, tornando-o novo, ou seja, num primeiro momento se dá a assimilação; no segundo, a 

acomodação. 

Considerando que a ancoragem se reporta à assimilação de um objeto novo por 

objetos já presentes no sistema cognitivo, cabe inventariar as âncoras que sustentam uma 

representação, analisando os processos a que obedece a seleção das âncoras. 

Ancoragens, segundo Doise (1992, p.191 apud Vala, 2004, p. 475), são sociais, 

psicológicas e psicossociológicas. Considerando que as psicossociológicas são as que nos 

interessam, limitar-nos-emos a descrevê-la.  

A análise das ancoragens psicossociais “inscreve os conteúdos das representações 

sociais na maneira como os indivíduos se situam simbolicamente, relativamente às relações 

sociais e às divisões posicionais e categorias de um dado campo social” (DOISE, 1992, apud 

VALA, 2004, p.476). São passíveis de estudo da relação entre a identidade e as 

representações sociais, mediante a linguagem.   
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Para compreender as representações sociais cabe compreender a linguagem57, mas 

antes é preciso entender o que seja racionalidade aplicada na construção do conhecimento. 

Esse último quando associado à ciência refere-se ao universo reificado. E quando oriundo do 

senso comum, pertence ao universo consensual (MARKOVA, apud MOSCOVICI, 2003, p. 

323). O primeiro tenta explicar o mundo de modo imparcial e independente das pessoas. O 

segundo procura dar explicações ou emitir opiniões por meio de negociação e de aceitação 

mútua Ambos se diferem ao tipo e métodos de raciocínio. O científico trabalha com a 

sistematização, partindo da premissa, passando pelo que considera puros fatos até alcançar a 

conclusão. O conhecimento consensual não se apresenta tão sistemático e se apóia mais na 

memória coletiva e no consenso, e “dominam elementos ‘realísticos’ e materialísticos, do 

contexto imediato” (MOSCOVICI, apud, p.327). Mas ambos se apóiam, segundo Markova, 

na razão.  

Enfim, “a questão da racionalidade não pode ser reduzida a uma questão de 

processo e lógica, sem levar em consideração o conteúdo e finalidade do pensamento 

comum”. (MOCOVICI, 2003, p.333). 

Nesta perspectiva é que se emprega a teoria das representações sociais para 

compreender além da lógica e do conteúdo da comunicação a sua finalidade.  

Para compreender a finalidade da comunicação adotamos as hipóteses58 de Vala 

(2004, p.477) para discutir a mesma.  

Segundo Moscovici, os três sistemas de comunicação existentes, que o fizeram 

entender as diferenças de meios de comunicação, são a propagação, a difusão e propaganda. 

Na ‘propagação’, a modalidade de comunicação se manifesta nas mensagens 

produzidas por membros de um grupo em direção a seu próprio grupo, recorrendo à memória, 

às normas, a valores do grupo para ler o novo dentro desta “ancoragem”, de modo que 

harmonize o objeto com os princípios que fundam a especificidade do grupo. A finalidade é 

integrar o novo, e perturbante, no sistema de valores do grupo.  

Esta forma de comunicação, segundo Vala (2004, p.477), se aproxima das 

representações sociais hegemônicas “por vigiar a manutenção das representações, já 

existentes, e integrar as novas representações num quadro de pensamento que não afecte as 

primeiras”.  

                                                 
57 Cabe acrescer que o sujeito na teoria das representações sociais se constitui nas relações sociais e esse fato 
ocorre através da linguagem. Daí a importância de compreendê-la. 
58 Moscovici (1961) descreve as formas de comunicação social focando a mídia, mas Vala (2004) apresenta 
hipótese que nos parecem adequadas de estabelecer alguma relação entre estas tipologias e as modalidades de 
comunicação que alimentam os diferentes tipos de representações, desde que se considere que estas tipologias 
são formas de categorizações difusas, imprecisas e que não devem ser objetivadas sob pena de perderem o seu 
caráter heurístico. 
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A ‘difusão’ é a comunicação que se dirige a uma pluralidade de público. As 

mensagens sobre um objeto se organizam de forma indiferenciada, à medida que ignoram as 

diferenciações sociais. Visa ao nível de indiferenciação em que os membros dos diversos 

grupos sociais se tornam intercomunicáveis. Pode ser associada às representações sociais 

polêmicas, segundo Vala (2004), que se constituem nos conflitos intergrupais, ou seja, as 

representações sociais emancipadas são construídas nas relações cooperativas entre os grupos 

e caracterizam as representações que não questionam as diferenciações sociais. Supõem redes 

de ligações entre os saberes dos grupos, e as diferenças possíveis e aceitáveis. Assim sendo, 

Vala59 crê na hipótese de que as representações sociais emancipadas em que um grupo aceita 

a representação de outro grupo sobre um mesmo objeto, se constituem nas relações 

cooperativas, dadas pela comunicação do tipo difusão.  

A ‘propaganda’ diz da comunicação voltada para defesa de um grupo, em 

detrimento de outro, por conta da visão de mundo clivada e conflitual em que está emersa. A 

propagação é o meio de comunicação que serve para combater a representação alheia, 

apresentando três funções: regulatória, organizada e mobilizadora. A função de regulação atua 

como afirmação da identidade. A de organização serve para reinvestir de valor suas próprias 

representações e para considerar falsa a do outro. Por último, a de mobilização, como forma 

de prescrever comportamentos, identificando os objetivos do grupo.  

Por estas características, Vala (2004) aduz a hipótese de essa comunicação ser 

associada às representações sociais polêmicas. Noutras palavras, as representações sociais 

sobre um objeto, para um grupo, são consideradas ameaça para outro.  

A ancoragem, por meio da comunicação, confere identidade social ao que não 

estava identificado. Portanto, sua função cognitiva passa a ser a de prover a integração da 

novidade, a de interpretar a realidade, de orientar as condutas e as relações sociais. 

Enfim, a ancoragem [...] “enraíza a representação e seu objeto numa rede de 

significações que permite situá-los em relação aos valores sociais e dar-lhes coerência" 

(JODELET, 2001 p. 38), tendo como função proteger e legitimar o conteúdo e a estrutura da 

representação social mais antiga, ao mesmo tempo em que as mais recentes orientam e 

justificam as práticas sociais. 

Daí poder dizer que a ancoragem estabelece uma codificação em uma categoria 

específica, que se efetua com relação a um padrão de comunicação que permite uma 

classificação por meio de uma imagem mental, ou formas, ou figuras, mas todas com pouco 

grau de estranheza. Caso contrário, torna-se uma ameaça, e a atitude é defensiva. Tais defesas 

levam o grupo a estabelecer estratégias de enfrentamentos diferenciadas ou semelhantes. 
                                                 
59 Ibidem, p.478. 
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Sucintamente, o processo de configuração das representações sociais ocorre 

mediante a comunicação que regula e, ao mesmo tempo, é regulado por esta. 

Nessa senda, as representações sociais, como teoria, possibilitam o desvelar do 

conhecimento cotidiano, as atividades e as relações sociais estabelecidas num dado contexto 

social, com sua história e cultura, agregando valores de dimensão cognitiva, praxiológica e 

humanitárias essenciais para a vida em sociedade – discussão a ser apresentada no tópico a 

seguir.
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2.2 Valores  

 
Em todos os momentos de nossa vida, as ações que praticamos, as situações 
que participamos, as atitudes que tomamos, os sonhos e desejos que 
idealizamos estão  carregados  dos valores  eleitos ou  sinalizados para a 
opção que realizamos ou que  gostaríamos de realizar. Esses valores, frutos 
de uma decisão pessoal, na verdade, são  em termos escolhidos por nós, uma 
vez que eles se constituem e são  produzidos  pela própria cultura e pela 
sociedade em que vivemos.  

(Mírian Paura Sabrosa Zippin Grinspun 1999, p.4)  
 
 

Os valores, na qualidade de parte do tecido constituidor das representações 

sociais, constituem-se como instituídos e instituintes da história da sociedade. Esta dupla 

posição dos valores é a mesma das representações sociais, há pouco focada: é o produto e o 

processo da atividade mental, gerando as formas sociais. 

Propõe-se, na presente tese, a lógica que situa os valores como elementos da rede 

de relações do sujeito e de trocas dadas na e pela sociedade, perceptíveis nas representações 

sociais como processo de pensar um dado objeto, ou seja, a valoração. 

O papel dos valores na organização mental pode ser compreendido como 

elemento de apoio, gerador da organização da própria atividade mental onde ocorrem, 

simultaneamente, as construções do conhecimento e da valoração. Estas organizações são 

perceptíveis pela tradução que, delas, as representações sociais efetuam.  

O enfoque dado neste trabalho, para a questão dos valores, está assentado no 

tratamento dispensado por duas estudiosas do tema: Grinspun (1999), a cujo estudo se acresce 

o da obra de Valente (1999), somado à obra de Pereira (2000) e Johannes Hessen (1980). 

Inicia-se esta jornada gnosiológica com base nos estudos da educadora Miriam 

Paura Zippin Grinspun, que desenvolve ampla pesquisa investigativa sobre os valores.  

No campo da educação, leciona essa estudiosa da axiologia: 

 

(...) os valores não existem em si mesmo como entidades isoladas, mas 
surgem, no cotidiano de nossas vidas, pelo significado que damos às coisas, 
pessoas e objetos; os valores, portanto, e em especial os ético-morais - estão 
contidos na realidade existente e nas representações elaboradas pelos 
indivíduos na cultura e sociedade em que eles participam. (p.5) 

 

 

Os valores tratam, portanto, de determinada objetivação da experiência social 

dada em determinado momento histórico-social. Noutras palavras, os valores estão 
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intimamente ligados às questões histórico-sociais. São dinâmicos, resultam e são resultantes 

do pensar e da ação humana.  

Este pensamento de Grinspum defluiu do estudo da filosofia dos valores 

fundamentado em diferentes pensadores como Lotze, Rickert, Max Scheler, Nicolai Hartman, 

Ortega y Gasset, Louis Lavelle, René Le Senne, e Johannes Hessen. Vale dizer que, nesta 

tese, se resgatou o pensamento de alguns filósofos para fundamentar as reflexões propostas 

nesta temática. Em Scheller, a autora fala de um estudo sobre a hierarquia dos valores, 

assinalando a transmutação de valores. Neste ponto, apóia-se em Nietzsche para acentuar a 

importância e possibilidade da “metamorfose” profunda, nas condições preexistentes para 

propiciar a “transmutação dos valores”60. 

Ao buscar esta hierarquização de Scheller, encontram-se os valores pautados na 

cultura que, caminhando nesta reflexão axiológica, Grinspun (1999) põe em destaque: 

“valorar uma situação é apresentar uma fundamentação para o significado do fato, de acordo 

com seus valores, partindo daquilo  que é  para aquilo que deve ser.”   

A idéia de “dever-ser” da autora se aproxima de Scheller (apud PEREIRA, 

2000)61, no que se refere à sua condição de existência, mas difere do que alude à sua não-

criação. Essa idéia converge da expressão de Max Scheler62, cujo sentido  “se refere à esfera 

da existência do valor que não pode ser criado nem destruído. Por isso, ele não pode ser 

indiferente, como o valor é, aos possíveis ‘ser’ e ‘não-ser’ do seu conteúdo. (...) se pensarmos 

que este algo não ‘deve-ser’, estamos considerando-o como algo existente”.  

Nessa perspectiva, o filósofo hierarquizou o valor em absolutos, isto é, “os valores 

mesmos não podem ser criados nem destruídos” (BERESFORD, 2000, p.85). São puros. Daí 

falar em ato de preferência e em ato de repugnância. 

Grinspun (1999) assinala que, hoje, já se sabe que a cultura cria outros valores; se 

não em essência, gera outros sentidos a antigos valores, ou seja, o valor vale o que não é. 

Todavia, o mérito do filósofo não se ancora nesse ponto. Reside em sua 

hierarquização. Na noção de valores, Scheller (PEREIRA, 2000, p. 98) insere os valores 

éticos para os pessoais e os das coisas para os impessoais - objeto conceitual utilizado por J. 

Hessen para sua categorização dos valores. É o aspecto estrutural dessa categorização que se 

                                                 
60 Nietzche (1844-1900). O filósofo cunha a expressão “A morte de Deu” como metáfora correlata ao fato de os 
homens não mais serem capazes de crer numa ordenação cósmica transcendente, o que os leva a uma rejeição 
dos valores absolutos e, por fim, à descrença em quaisquer valores. Isso conduz ao niilismo, considerado para 
Nietzsche como um sintoma de decadência associada ao fato de ainda mantermos uma "sombra", um trono 
vazio, um lugar reservado ao princípio transcendente agora destruído, que não podemos voltar a ocupar. Propõe 
a "transmutação dos valores" para reformular os fundamentos dos valores humanos em bases mais profundas do 
que os ídolos do cristianismo. 
61 PEREIRA, Rosana Maria Batista. O sistema ético-filosófico dos valores de Max SCHELER. 2000. 
62 Ibidem, p.76. 
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propõe nesta tese: detectar os valores percebidos nas representações sociais acerca de ensino 

superior, instituídas pelos professores da área da saúde. Importante é assinalar que a 

categorização, aqui intentada, se limita ao estudo desta tese, bem por isso não poderia ser 

absoluta. Ambicionasse categorias como modelos, este trabalho incorporaria uma posição 

antagônica/contraditória de seu princípio fundante, qual seja a de ser criativo e atender ao 

emergente.  

Scheler baseou seus princípios na doutrina kantiana. Afirma, na sua obra Ética 

(1916 apud PEREIRA, 2000, p.99), que todas as tendências modernas, que tomam por ponto 

de partida a argumentação ética como valor material básico, a exemplo da vida, do bem-estar, 

estão demonstrando o mérito da filosofia prática já assinalada por Kant. Para Scheler, o valor 

moral autêntico depende, em primeiro lugar, de sua  matéria, do objeto de sua escolha, das 

representações que ele contém, considerando as diferentes  matérias ou dimensões com que 

elas o envolvem. A Psicologia nos mostra que as representações, tais como se realizam, 

independentemente dos atos de julgar, de raciocinar, das ações voluntárias para agir em 

determinado sentido, associam a questão do valor ao sentido de suas ações. 

Kierkegaard (apud GRINSPUN, 1999) ilustra que a essência dos valores e sua 

existência estão na relação da dimensão histórico-social, apontando para uma construção dos 

valores a partir do significado que lhe empresta a cultura onde foram construídos. 

Pode-se deduzir que há fenômeno axiológico, dado por meio de um movimento 

do surgir da produção, da moral, da filosofia, da política e, em diferentes esferas da sociedade, 

provocando a construção de representações sociais. 

Em relação a esta idéia representacional, os valores possuem uma lógica interna 

norteada pela subjetividade, configurados por conhecimentos e sentimentos/emoções, além de 

sua função reguladora e normatizadora. Para tal amplitude funcional, torna sua origem tanto 

da contemplação quanto de reflexão. É na representação social, como atividade mental para 

“traduzir”63 o mundo, que se possibilita passar da contemplação para a reflexão dos valores. 

Daí a importância dos valores para o estudo das representações sociais, bem assim a criação 

de categorias como fonte de identificação dos valores que norteiam uma dada representação 

social. 

É indispensável buscar J. Hessen (1980, p.38) para a continuidade dessa idéia que 

confere ao valor três abordagens, sem definição rigorosa. Uma que considera o valor como 

sua vivência. Aqui o valor é tido como “algo que é objeto de uma experiência, de uma 

                                                 
63  Grifo da autora para indicar algo não real, mas possível de sê-lo no e para o sujeito que interpreta o mundo 
através de seus conhecimentos, ou não, como resposta da relação deste com as coisas e o mundo. Indica o que o 
vivente dá conta, mas não se limitando a isto.  
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vivência”; outra, adicionando a qualidade de valor de uma coisa, ou seja, “atribui valor”. Para 

tal, a relatividade se faz presente, e não o valor absoluto. A terceira abordagem pontua a 

própria idéia de valor em si mesma, isto é: depende de juízos de valor. Quanto ao conceito de 

valor, J. Hessen pondera: 

 

(... ) não pode rigorosamente definir-se. Pertence ao número daqueles 
conceitos supremos, como os de “ser”, “existência” etc, que não admitem 
definição. Tudo o que pode fazer-se a respeito deles é simplesmente tentar 
uma clarificação ou “mostração” do seu conteúdo. (p.37) 

 

 

Para Hessen, o ato da valoração é ato único, representando a operação afetiva e 

emocional, embora envolvida por elementos cognitivos. O sentimento participa de maneira 

decisiva na nossa apreensão dos valores, o que quer dizer, para o filósofo, que tudo que é 

valioso para o homem exige mais do que o simples pensar; o sentimento envolve o 

pensamento racional do homem, suas vivências emocionais. Hessen pinça, em Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino, reflexões para evidenciar como se tentava separar o 

sentimento do conhecimento humano. Na sua obra, no que diz respeito à gnosiologia dos 

valores, Hessen põe a lume a questão dos valores, da filosofia dos valores que dá e organiza 

nosso sentido da vida. 

Diante do exposto, fica clara a idéia de que o valor não é um ser em si, nem um 

desejo ou sentimento de bom ou mau, mas algo que surge, emerge ou se institui na 

subjetividade, a partir da relação do sujeito com as coisas, com o mundo, em especial com o 

grupo social e consigo mesmo. Noutras palavras, o valor parte da subjetividade para a 

objetivação, ou seja, dos conhecimentos para adaptação e enfrentamento do mundo. 

Teoricamente, cabe distinguir a lógica, e o conteúdo, em relação a essa 

subjetividade, para apreender as representações sociais e sua função em determinado grupo 

social. É importante ressaltar que a separação teórica destes é tão-só uma ruptura 

metodológica, com o intuito de percebê-los e de compreender seu dinamismo, sem pretensão 

de revelar-lhes uma ocorrência isolada.  

A compreensão ou descrição da lógica permite compreender a forma como se está 

estruturando o raciocínio. Cabe acrescentar, a lógica se encontra relacionada com o conteúdo, 

e não separada deste. O conteúdo irá indicar os elementos com que o sujeito está encadeando 

o pensamento. Vale apontar que a TRS é importante referencial teórico-metodológico para 

apreendê-los. 
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Os valores, segundo Valente, se efetivam por três processos que definem a 

valorização: escolha, apreciação e atuação. Para a autora, as características de valoração, são: 

• os valores podem não ser estáticos se as relações de uma pessoa com o mundo não 

são estáticas; 

• como orientações do comportamento, os valores se modificam e amadurecem à 

medida que as experiências se modificam e se tornam mais maduras; 

• os valores raras vezes funcionam numa forma pura e abstrata; 

• quaisquer que sejam os valores, funcionam de modo que estabelecem uma relação 

eficaz com o mundo interior e exterior. 

 

Outra importante análise a ser feita acerca dos valores é quanto à sua 

classificação/categorização.  

Para isso, recorre-se, mais uma vez, a J. Hessen (1980). Aí pode ser conferida a 

classificação dos valores que, apesar de baseada nos mesmos critérios de Scheller para 

determinar o nível de superioridade e/ou inferioridade, estampa outra organização: 

Do ponto de vista formal 

• valores positivos e valores negativos ou desvalor 

• valores das pessoas, ou pessoais (éticos), e valores das coisas, ou reais 

(objetos) 

• valores em si mesmos, ou autônomos (fins valiosos), e valores 

derivados de outros, ou dependentes (de meios para atingir um fim – 

utilidade). 

Do ponto de vista material 

• valores sensíveis: agradável e do prazer; vitais; e de utilidade 

(homem/natureza) 

• Valores espirituais: lógicos, estéticos e religiosos (homem/espírito). 

 

O critério para a hierarquização/altura dos valores propostos por Scheller (apud 

PEREIRA, 2000, p.87) diz que um valor é tanto mais alto quanto considerar os critérios de 

durabilidade, divisibilidade, fundamentação, satisfação e relatividade. Tais critérios são 

comentados a seguir. 
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A durabilidade dos valores é marcada pela permanência prolongada dos valores, 

em que a duração é “um fenômeno temporal, absoluto e qualitativo (...) é um modo positivo 

dos conteúdos chegarem ao tempo (...)”.  

A divisibilidade diz da condição de se tornarem pouco divisíveis. Um dos 

exemplos, ressaltados por Scheller, diz da obra de arte que pode “ser contemplada por uma 

infinidade de pessoas; por mais que eu a contemple, minha contemplação não impedirá que 

mais pessoas contemplem a beleza da obra”. 

Para Scheler, todos os valores éticos, estéticos, etc., podem ser vistos como 

valores positivos e negativos, dependendo de como a pessoa percebe/sente a essência daquele 

valor. O valor e o dever (ideal) têm visões complementares, mas não significam a mesma 

coisa; os valores devem ser ou não devem ser, não necessariamente afirmando que os 

primeiros são positivos e os outros negativos. Claro que, se um valor é escolhido como 

positivo, o outro, por exclusão, será negativo, mas eu não posso fazer essa conexão antes de 

uma análise mais detida sobre eles. Outro ponto importante que Scheler nos estampa é a 

relatividade dos valores com base em sua representação na relação com os valores absolutos. 

Nesse sentido, o valor mais alto para uma pessoa é sempre um valor relativo, pois a 

característica essencial do valor mais alto é de ser ele absoluto, portanto eu tenho uma 

representação do valor escolhido como superior para mim. 

Já o critério de fundamentação é aplicado para verificar se o valor serve de 

referência para outros valores ou se necessita de valores para se referendar. Os primeiros 

serão mais altos/superiores que os segundos.  

Quanto à profunda satisfação de realização, vale ressaltar que a profundidade do 

valor entra em cena e separa os sentimentos ingênuos, como a alegria de um passeio, e o de 

algo mais profundo, como a satisfação de algo na esfera da vida íntima. 

O grau de relatividade indica que um valor será mais alto quanto menor for sua 

relatividade em relação a seu portador. 

Os critérios de Scheller na hierarquização dos valores servem para identificar os 

conhecimentos privilegiados no espaço da educação, se um dado fato ou evento é considerado 

uma ameaça, um desafio, ou algo irrelevante. Estas formas de entender passam pelo 

conhecimento e pelos sentimentos/emoções. Tal entendimento do evento permite ao 

investigador compreender como os sujeitos enfrentam as mudanças. Como conseqüência, é 

possível ter pistas do modelo de sociedade que se está privilegiando. Portanto, os valores são 

indicadores na seleção/escolha das estratégias e conhecimentos diante das mudanças. 

Aqui cabe breve digressão para tentar compreender que os valores, os 

conhecimentos e as representações sociais são elementos distintos, mas não separados do 
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sujeito que é concomitantemente epistêmico, empírico e espiritual. Por essa razão, importa 

entender que as representações sociais, sendo conjunto de conhecimentos práticos, delineante 

e delineado do senso comum, podem e devem elucidar novo conceito de senso comum. 

Scheler64 nos aclara que o meio determina as percepções das coisas, não só 

porque nele está o depósito de todas as coisas, como também porque, sendo considerado 

depósito, é dessa esfera que são extraídos os conteúdos das percepções das coisas. As 

representações são muito importantes para nossa compreensão, à medida que sinalizam nossa 

concepção de mundo, proveniente de uma unidade de ação, embasada no meio onde ela se 

insere, tendo na realidade uma função real, uma função simbólica na sua ação. A imagem que 

temos naquela representação pode ser considerada, para Scheler, ponto de partida de uma 

atividade nossa que sempre é vivida como uma unidade, o que dá a esta ação, em primeiro 

lugar, uma visão perceptiva do seu todo. 

Santos65 (2000), brilhantemente, posta o senso comum como conhecimento de 

feição utópica e libertadora que 

 
(...) faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão do mundo assente 
na acção e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. O 
senso comum é prático e pragmático; reproduz-se colocado às trajectórias e 
às experiências de vida de um dado grupo social e, nessa correspondência, 
inspira confiança e confere segurança. (p.108)  

 

 

Este sentido de possibilidade de interagir com o mundo e captar o complexo 

existente entre pessoas, e entre pessoas e coisas, faz deste conceito uma possibilidade de novo 

sentir, agir e pensar o instituído e o a ser feito, em todos os âmbitos da vida. 

Santos (2000), ao assinalar que o conhecimento-emancipação possibilita 

transformar o senso comum, rompe com seu tradicional traço conservador de mistificador e 

mistificado, e o coloca como novo e emancipador. Desse modo, o senso comum apresenta 

outras características, a saber: 

                                                 
64 Cf. Scheller apud PEREIRA, 2000, p.87. 
65 cf. Boaventura Souza Santos (2000). Ao tratar da transição paradigmática da modernidade para pós-
modernidade, Santos, propõe rever a lógica posta pela modernidade e apresenta duas formas de conhecimento. O 
primeiro, denominado conhecimento-regulação, refere-se à trajetória entre estado de ignorância/caos e um estado 
de saber /ordem. O segundo, denominado de conhecimento-emancipação, faz a trajetória entre o estado de 
ignorância/colonialismo para o estado de saber/solidariedade. Desse modo, “o poder cognitivo da ordem 
alimenta o poder cognitivo da solidariedade e vice-versa” (p78). Neste sentido, o autor sugere que seja revista a 
lógica da racionalidade cognitivo-instrumental, imperando sobre a racionalidade estético-expressiva e a moral-
prática, e aponta algumas mudanças que já estão acontecendo para isso, em especial colocando o caos como 
forma de saber e não como ignorância. (Gleik, 1987, Hayles, 1990, 1991; Louçã, 1997); Prigogine, Lorezns, 
Feigenbaum e Mandelbrot (p.79) 
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O senso comum é indisciplinar e não metódico; não resulta de uma prática 
especificamente orientada para produzir; reproduz-se espontaneamente no 
suceder quotidiano da vida. O senso comum privilegia a acção que não 
produza rupturas significativas no real. O senso comum é retórico e 
metafórico; não ensina, persuade ou convence. Finalmente, o senso comum, 
nas palavras de Dewey, funde a utilização com a fruição, o emocional com o 
intelectual e o prático. (Dewey e Benthley, 1949:276). (p.108) 

 

 

Nesse sentido, o senso comum vai tratar de tudo e de todos. Nas palavras de 

Wittgenstein (1973, § 4.116, apud SANTOS, 2000, p.108), “tudo o que pode dizer-se, pode 

dizer-se com clareza”. 

Desse modo e nesta investigação, objetiva-se criar uma categorização de valores 

levando em conta os conhecimentos com a significação de Weber (apud SANTOS, 2000), os 

termos e/ou expressões que indiquem a racionalidade para configurar as representações 

sociais. Estas podem ser pautadas na racionalidade moral-prática, na racionalidade estético-

expressiva e na racionalidade cognitivo-instrumental sobre estas formas de lógica, e 

delineadas dentro da hierarquização de J.Hessen. De modo que: 

 

• A racionalidade moral-prática trata da ética e do direito, da justiça e 

da solidariedade, ou seja, se aproxima da terminologia e sentido da 

hierarquia de valores positivos, pessoais e autônomos de J. Hessen, 

descritos em outra passagem;  

• A racionalidade estético-expressiva encontre-se nas artes e na 

literatura, trazendo consigo a idéia de iniciativa, autonomia, 

criatividade, autoridade e autenticidade; 

• A lógica que privilegia a racionalidade cognitivo-instrumental se 

apresenta na ou pela ciência e tecnologia, e estas no absoluto, no 

rigor, na redução das coisas e dos fatos. 

 

 

Cabe algum esclarecimento quanto ao conceito de ética neste trabalho. Buscamos, 

primeiramente, Russel (1956), que entende ética e códigos morais como importantes. É ele 

que nos diz: 

 
A ética e os códigos morais são necessários ao homem em face dos 
conflitos entre a inteligência e o impulso. Houvesse apenas inteligência 
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ou só instinto, e não haveria lugar para a ética. Entre os dois pólos do 
impulso e do controle, é preciso encontrar um ponto médio – a ética – 
que proporcione ao homem uma vida feliz. É através desse conflito no 
recôndito da natureza humana que surge a necessidade de uma ética. 

 
 

Acrescenta-se aqui, Sanches (1995), para quem a ética é a teoria ou a ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade. Esta idéia coloca a ética como a ciência de 

uma forma específica de comportamento humano, e para tal trazendo no seu bojo o 

conhecimento científico. É ainda seu entendimento: 

 
a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completas e, ao 
mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos, sistemáticos 
metódicos e, no limite do possível, comprováveis(...) A ética não é a 
moral e, portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de normas e 
prescrições; sua missão é explicar a moral efetiva e, neste sentido, pode 
influir na própria moral(...) Seu objeto de estudo é constituído por um 
tipo de atos humanos: os atos conscientes e voluntários dos indivíduos 
que afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a 
sociedade em seu conjunto (...) Ética vem do grego ethos, que significa 
analogamente “modo de ser” ou “caráter” enquanto forma de vida 
também adquirido ou conquistada pelo homem. 
 
 

Por meio desses sentidos em relação à ética, fica clarificado seu âmbito: o 

relacional. Noutras palavras, o modo como o sujeito se relaciona com o conhecimento, cujos 

valores vão situar a finalidade do pensar e do agir. É neste relacional que se situa o 

conhecimento, as emoções e os valores que se revelam nas representações sociais. Assim 

sendo, para falar de representações é preciso, também, dizer dos valores que nos orientam a 

elas e vice-versa.  

Interessa, nesta tese, pensar os valores, convergindo a hierarquia de Scheller para 

a formulação da idéia de mundo de J. Hessen.  

Para J. Hessen, o filósofo que acreditava na perenidade dos valores, estes não se 

alteram com a modificação dos objetos em que se manifestam. Ao contrário dos objetos, são 

imutáveis. Assim sendo, aporta a teoria de que os valores, por exemplo, os estéticos do belo, 

do sublime, do gracioso, etc., perdurariam ainda que fossem destruídos todos os objetos de 

arte.   

Na sua proposta axiológica, a concepção de mundo implica uma concepção de 

vida, portanto pode-se inferir que a determinação do sentido do mundo segue a determinação 

do sentido da existência humana. 

A proposta de um entendimento para descrever o sentido de valor se torna 

necessária, e aquela, aqui delineada, argumenta que sejam entendidos como os princípios 
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fundamentais que organizam, elegem e significam os sujeitos e as “coisas”66. Estão 

associados à organização de conceitos e albergam uma funcionalidade que é normativa, 

reguladora e imaginária.  

Como função normativa, estabelece normas ou padrões de comportamento e 

determina o que é correto ou bom. Como função reguladora, impõe regras para o 

comportamento. Todavia é a função imaginária que dá existência e significação às outras 

duas, colocando-as em ação. 

Os valores são, então, norteadores das relações estabelecidas pelo homem, para 

ser e estar no mundo. Daí sua importância para as reflexões em torno das representações 

sociais, que aqui incrusta os valores como temática para elucidar a relação do professor e sua 

representação a propósito do ensino superior. 

Em síntese, reporta-se aos valores como resultado do conhecimento, do senso 

comum e da emoção, dados em determinado momento histórico e do contexto. Tal resultante 

que se diz ser a institucionalização, a normatização e a legitimação de outros saberes e 

práticas gerados. Por sua vez, os valores são geradores da força motriz das representações 

sociais sobre o ensino superior. As determinantes dessas encerram afrontamento. Esse implica 

a escolha de estratégias do âmbito psicológico e pedagógico, o que podemos denominar de 

psicopedagógicas. 

Para compreender os tipos de afrontamento que o professor elege, é preciso que se 

compreenda esta teoria – terceiro tópico do pólo teórico. 

                                                 
66 O termo “coisa” aqui designa fatos e eventos  
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2.3 Afrontamento 

 
Las personas modifican aquello que hacen teniendo en cuenta tanto las 
exigencias medioambientales como los aspectos personales. Cuan bien un indivi-
duo afronta determinada situación es, en parte, una cuestión de equilibrio entre 
las demandas del entorno, y los recursos individuales y sociales.(…) 
Las personas no responden pasivamente a las circunstancias medioambientales 
ni son producto exclusivo de su temperamento innato. Respondiendo acti-
vamente a las circunstancias del medio, los individuos aprenden a adaptarse a la 
adversidad. Las personas no solamente se modifican a sí mismas sino que 
también modifican su entorno. 

Figueroa, et al. (2002) 

 

 

A investigação sobre representações sociais é enriquecida quando se pensa em 

seus aspectos cognitivo e valorativo, na busca do entendimento da forma de afrontamento do 

sujeito, inserido em determinado contexto. 

Resgatando a idéia de que as representações sociais são formas de conhecimento 

prático, pode-se facilmente entender a sua importância para apreender, além dos conteúdos, as 

formas como os sujeitos enfrentam as mudanças ou os conflitos contextuais e suas 

finalidades. Tal apreensão permite ampliar as discussões sobre aquilo que se pretende 

modificar.  

No caso do ensino superior, o afrontamento, na qualidade de fenômeno complexo, 

merece ser identificado, pois possibilita captar como os professores estão compreendendo o 

ensino superior e como reagem a este entendimento. Esse é o propósito teórico deste subitem.  

Para compreender a teoria de afrontamento, recorreu-se aos estudos e pesquisas de 

Figueroa; Schmidt e Marro (2002), que se pautaram em Lázanos e Folkman (1984). 

A idéia atual sobre enfrentamento de conflitos ou estresse, observada na literatura 

apóia-se na teoria de “afrontamiento” ou “copping”, que reúnem a perspectiva personológica 

e a de meio ambiente. Elas mostram que a maneira pela qual um indivíduo responde ao stress 

e o enfrenta, ou seja, quando as exigências excedem os recursos pessoais ou a capacidade de 

lidar com a situação, é dada por uma combinação de múltiplos fatores.  

Aqui a idéia é verificar como os professores enfrentam as mudanças normativas, 

administrativas e socioambientais em determinada IES. Então, questiona-se sobre quais os 

conhecimentos que os professores valoram e, conseqüentemente, nos quais se ancoram para 

objetivar as mudanças do ensino superior. 

Para melhor entender este processo, vale esclarecer alguns conceitos norteadores 

da teoria de afrontamento em que se pretende apoiar as reflexões desta tese. 
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O primeiro diz respeito ao copping, que, no modelo de Lázarrus e Folkman 

(1984), é entendido como processo de resolução de problemas mediante o qual o indivíduo 

tenta lidar com a discrepância entre as exigências que lhes são colocadas e os recursos que 

tem à sua disposição.  

As funções do copping são, primeiramente, de mudar a situação para melhor, ou 

seja, tentar resolver o problema e, depois, manejar os componentes emotivos relacionados 

com o estresse (somáticos e subjetivos). As duas funções podem, mesmo sendo opostas, 

apoiar-se mutuamente. Então, cabe dizer que a função do afrontamento (copping) é minimizar 

os efeitos de estresse. 

A valoração é outro conceito importante para entender o afrontamento. Para 

Lazarus (1999), consiste em um ato que leva em consideração uma série de ações cognitivas, 

um processo executado por um indivíduo de modo consciente ou não.  

Já Figueroa et al. (2002) se diferenciam deste conceito, vinculando, além da 

cognição, a emoção, com a valoração e o afrontamento. 

O termo ‘valoração’ se refere ao conceito de avaliação primária de Lazarus y 

Folkman (1984, apud FIGUEROA et al., 2002) e corresponde ao que é avaliado pelo próprio 

sujeito em situação como relevante para seus valores, ou seja, (…) “se refiere a si lo que 

sucede es relevante para los propios valores, compromisos relativos a los objetivos, creencias 

sobre el self y el mundo e intenciones situacionales” (p. 15)67. E é este o conceito que se 

emprega nesta tese para apreender o que o professor considera relevante para seus valores e 

intenções situacionais. De outro modo, o que eles consideram importante (valoram) para 

atingir objetivos em situação de conflito no ensino superior. 

A valoração da situação pode se dar como ameaça, desafio ou irrelevante. O 

sujeito avalia um evento como ‘ameaçador’ quando os danos ou as perdas ainda não 

aconteceram, porém se prevê que ocorrerão, e, como ‘desafio’, quando há uma valoração das 

forças necessárias para confrontar o evento. Quando o sujeito considera que um 

acontecimento não traz conseqüências para ele, julga-a como ‘irrelevante’.  

As estratégias de afrontamento podem ser de localização no problema ou na emoção. A 

ação diante dessa localização será semelhante. A saber: 

1. cognitivas: reduzir a emoção ou mudar a situação;  

2. condutas motoras: reduzir a emoção ou mudar a situação. 

Em relação ao “método” ou forma de afrontamento, será de modo passivo ou evitativo. 

                                                 
67 Tradução da autora: “se refere ao que sucede é relevante para os próprios valores, compromissos relativos aos 
objetivos, carências sobre o self e o mundo e intenções situacionais.  
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A compreensão do afrontamento usado pelos professores pode ajudar a discutir 

o grau de impedimento da efetivação ou legitimação da função do ensino superior ante 

suas mudanças. E daí propor novas estratégias para sua legitimação. 
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3. PÓLO TÉCNICO: Caminho Teórico-Metodológico 

 

 

Neste pólo, será apresentada a metodologia de estudo com as técnicas adotadas 

para realizar a pesquisa. Antes, portanto, retoma-se Spink (1993), para melhor 

compreender a escolha dos instrumentos aqui adotados, ou seja, o questionário e o 

inventário de valoração e afrontamento. 

Spink (1993) assinala que a complexidade do fenômeno das representações 

sociais e as possibilidades metodológicas e interdisciplinares que a teoria oferece têm 

levado inúmeros pesquisadores à combinação de diferentes níveis de análises resultando 

daí estudos bastante diversificados. Segundo a autora, a diversidade resulta, ainda, da (..) 

dupla face das representações como produto e como processo”.(p. 90). 

A pesquisa, quando enfocada como produto, visa entender quais são os 

elementos constitutivos das representações, tendo sempre como referência as condições 

sociais de sua produção. Daí cair no sociologismo, explicando as determinações sociais 

das representações decorrentes da posição ocupada pelos diferentes atores sociais. 

Quando enfocada como processo, a pesquisa “volta-se à compreensão da 

elaboração e transformação das representações sob a força das determinações sociais” 

(SPINK, 1993, p. 91), e cai na análise das propriedades estruturais das representações 

sociais – o psicologismo.  

Entretanto, Spink considera que é preciso ficar alerta para os riscos de estudos 

que fazem esta distinção (produto e processo), pois podem introduzir no debate mais uma 

falsa dicotomia, uma vez que, na verdade, são dois fenômenos inevitavelmente 

imbricados. 

Daí a importância do contexto para a compreensão de como se dá o processo 

de construção de uma representação social que “é essencialmente intertextual, ou seja, é a 

justaposição de dois textos: o texto sócio-histórico (...) e o texto-discurso, versões 

funcionais constituintes de nossas relações sociais”. (SPINK, 1993, p. 121) 

Na qualidade de imagens construídas do real, as representações sociais devem 

ser entendidas como material importante para a pesquisa nos contextos em mudanças, ou 

para provocar as mudanças, os seus impactos e resistências. Tal entendimento das 

representações sociais é factível de ser dado por meio da linguagem, uma vez que elas se 

manifestam em palavras, sentimentos e condutas estruturadas e estruturantes. Segundo 

Spink (1993, p.20), elas são estruturas estruturadas por serem “respostas individuais 
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enquanto manifestações de tendências do grupo de pertença e estruturas estruturantes por 

serem uma expressão da realidade intra-individual”. 

Desse modo, as representações sociais se institucionalizam, portanto podem e 

devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos 

sociais, em relação a manifestos na linguagem. Noutras palavras, é possível compreender 

o contexto histórico-social dos acontecimentos, na linguagem em movimento e na sua 

estrutura.  

A linguagem é representada na palavra e tem sua institucionalização histórica-

socialmente delineada. Portanto, a palavra é uma expressão histórico-social, assim sendo, 

vai situar as representações num determinado espaço-tempo onde se desenvolvem num 

determinado espaço social, em determinado tempo.  

Atualmente, existem vários textos e trabalhos que já afirmam que a Teoria das 

Representações Sociais traz consigo um caráter interdisciplinar, no que se refere à sua 

complexidade teórico-metodológica. Para dar conta e razão dessa teoria, compreendida 

somente quando se apreende, não somente, o fenômeno individualmente constituído, mas 

em relação com o contexto/meio, faz-se necessário uma escolha metodológica 

diversificada e interdisciplinar.   

Os métodos utilizados em pesquisa e estudos sobre as representações sociais 

tem sido diversificados, em razão de sua complexidade. Aqui, não menos diferente, fez-se 

o emprego de questionário e um inventário para apreender a natureza do conteúdo e a 

funcionalidade do discurso do professor sobre o ensino superior. 

Portanto, a presente pesquisa procurou estudar o fenômeno 

interdisciplinarmente, intentando dois processos. O primeiro, a análise de conteúdo; o 

segundo, complementaridade ou a articulação conceitual da psicologia, da sociologia e da 

filosofia, discorrendo, na visão histórico-social dos processos cognitivos socialmente 

regulados e apresentados na teoria de Moscovici (1978). 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1979), é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. Trata-se, portanto, de técnica que não tem modelo pronto, mas 

que se constrói mediante idas contínuas aos dados, e tem de ser reinventada a cada 

momento. 

A análise de conteúdo se realiza em três momentos distintos: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados por meio da inferência e da 

interpretação. Para melhor compreensão desse processo, elaborou-se o quadro-síntese desses 

momentos. 
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QUADRO 8: Síntese da Análise de Bardin 

 
Momentos PRÉ-ANÁLISE EXPLORAÇÃO DO 

MATERIAL 
TRATAMENTO DOS 

RESULTADOS 
O que é? Transcrição fidedigna dos 

documentos 
Codificação ou transformação 
dos dados brutos em unidades de 
registro 

Inferência e Interpretação 

Etapas  
Como? 

1)Regras 
a) exaustividade, 
b) representatividade 
c) homogeneidade, 
d) pertinência,  
e) exclusividade 
 
2) leitura flutuante: 
hipótese ou 
pressuposições 

1) recorte ou escolha da unidade 
de registro (o que se conta): tema, 
palavra ou frase 
2) seleção de regra de contagem 
ou enumeração (como se conta) : 
2.1 presença ou ausência de 
elementos significativos; 
2.2 regularidade com que aparece 
cada item; 
2.3 intensidade; 
2.4 posicionamento favorável ou 
não do que o item representa. 
3) classificação ou categorização: 
semântica, sintática, léxica, 
expressiva. 
Milha ou Caixas 

Interrogação dos pólos de 
atração (emissor e receptor da 
comunicação) 
Significação 
Interpretação 

 

A complementaridade conceitual foi produtiva ao pensar conceitos diversificados 

como de “representação” em Castoriadis (1987), “valores” em J. Hessen (1980), 

“afrontamento” adotados por Figueroa et al. (2002), uma vez que auxiliou as análises do 

objeto em tela – o ensino superior – e favoreceu os entendimentos do fenômeno da presente 

pesquisa do campo da educação – a configuração de representações sociais para professores 

na área da saúde. 
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3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

O desenho de investigação pretendido se pautou em Gaskell & Bauer (2002) e 

Vasconcelos (2002), focando a interação da abordagem quantitativa e qualitativa da pesquisa. 

A coleta de dados foi, então, realizada por meio de questionários semi-

estruturados (Anexo 6), formatados segundo pré-teste (Anexo 5) e inventários de valoração e 

afrontamento (Anexo 7). Esta organização se deu em razão da necessidade de conferir a 

validade dos instrumentos para identificar as representações sociais de professores sobre o 

ensino superior e gerar a pretendida categorização de valores ou valorações dessas  

representações. 

A aplicação foi realizada com 79 sujeitos, de um total de 196 professores de 

graduação na área da saúde. Os instrumentos se mostraram sensíveis na averiguação dos 

valores e conhecimentos dos professores, em relação ao ensino superior. 

O caminho percorrido na pesquisa, considerando a metodologia qualitativa de 

diferentes autores, como a quadripolar de De Bruyne et al. (1975), a orientação de Spink 

(1993), de Gaskell & Bauer (2002) e de Vasconcelos (2002), foi sistematizado e empregado 

do seguinte modo: 

1. Planejamento das etapas da pesquisa e elaboração de uma matriz de dimensões 

para definir as questões a serem elaboradas; 

2. Tradução, adaptação do Inventário de Valoração e Afrontamento (IVA); 

3. Seleção dos respondentes; 

4. Pré-teste das questões elaboradas; 

5. Distribuição de cartas de solicitação de autorização para realização da pesquisa 

e distribuição de questionários e inventários; 

6. Aplicação do Questionário Semi-Estruturado e do Inventário de Valoração e 

Afrontamento;  

7. Organização dos dados; 

8. Descrição e análise dos resultados por instrumento;  

9. Discussão;  

10. Conclusões.  

 

Importa dizer que os quatro últimos itens fazem parte do Pólo Morfológico, a ser 

descrito no capítulo denominado “apresentação de resultados”. 

A seguir, breve descrição de cada etapa. 
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1. Planejamento das etapas da pesquisa e elaboração de uma matriz de dimensões para definir 

as questões a serem elaboradas 

 

Foi prevista a elaboração de uma matriz denominada Matriz do Questionário 

Semi-Estruturado (Anexo 3), que focava as dimensões de conhecimento sobre o ensino 

superior, de modo que se pudessem atender às questões necessárias para apreender os 

conhecimentos mais relevantes dos professores.  

Após o delineamento dessa matriz, elaborou-se a primeira versão do instrumento 

(Anexo 4) a ser submetido a um pré-teste. 

Com a participação do Grupo de Estudos e Pesquisa do Centro Universitário de 

Volta Redonda – GERES/UniFOA, que a autora coordenava, planejaram-se os procedimentos 

de aplicação dos instrumentos na pesquisa. 

 

 

2. Tradução, adaptação do Inventário de Valoração e Afrontamento (IVA) 

 

O IVA foi traduzido e adaptado à realidade. (Anexo 7). Manteve-se o número de 

questões. O que de diferente houve foi a adequação das questões à língua e à cultura brasileira 

e local, dadas as dimensões geográficas deste imenso país. 

Considerando que o instrumento IVA enseja características próprias, teve-se o 

cuidado de especificar os itens que os itens que o compõe, bem como as bases de sua análise. 

 

 

3. Seleção dos respondentes 

 

A base lógica para esse estudo (GASKELL& BAUER, 2002, p.40) da população 

(professores da graduação na área da saúde) é representativa, mas não por amostragem 

representativa68. De outro modo, a amostragem não-causal do tipo por conveniência ou 

proposital69 foi eleita. Considerou-se, assim, como representatividade do grupo eleito, um 

conjunto de elementos que caracterizassem os professores como portadores de uma história-

vivência dentro do espaço acadêmico em estudo comum, passível de observação. Portanto, o 

grupo representativo foi definido, pautado nas seguintes características dos sujeitos: 
                                                 
68 GASKELL& BAUER, 2002. Amostra representativa trata da “seleção aleatória (que depende das 
circunstâncias, do acaso; casual, fortuito, contingente) de unidades de análise da população, de tal maneira que 
as estimativas das características derivadas da amostra são iguais às da população, dentro de limites de 
confiabilidade conhecidos”. (p.492) 
69 Cf. LEVIN, Jack. Estatística aplicada a ciências humanas, 1987, p.120 
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• formação na área de concentração em que ministra suas aulas;   

• experiência de pelo menos dois anos como docente; 

• titulação mínima de especialização;  

• carga horária mínima de 6h; 

• sexo masculino e feminino; 

• idade entre 30 e 60 anos; 

• atuação em pelo menos dois períodos/séries/anos diferentes. 

 

Tais características foram eleitas com a intenção de ouvir os professores com mais 

tempo ou vivência na IES/UniFOA e, portanto, com mais experiência social e acadêmica. 

Acredita-se que o grupo, assim estruturado subjetiva e objetivamente, poderia ter uma 

representação social do objeto com uma enunciação e comunicação mais detalhada sobre ele.  

 

 

4. Pré-teste das questões elaboradas 

 

Com o intuito de possibilitar maior precisão ao instrumento elaborado, realizou-se 

um pré-teste com quatro sujeitos que denotavam características semelhantes às do grupo de 

pesquisa.  

O questionário, numa primeira versão, continha 35 questões abertas. Após o pré-

teste, passou a ter 33 questões, na forma semi-estruturada (Cf. Anexo 6). 

 

 

5. Distribuição de cartas de solicitação de autorização para realização da pesquisa e 

distribuição de questionários e inventários 

 

As cartas de solicitação de autorização para realização da pesquisa foram 

encaminhadas a todos os professores por meio da secretaria de curso, por conta das exigências 

da reitoria, tradutoras, em nosso entender, de controle arbitrário70. 

                                                 
70 Controle arbitrário. O reitor solicitou informalmente que não se fizesse a entrevista, por entender que se 
tratava de transtorno para IES por conta do horário do professor, acrescido de outro antecedente relativo a uma 
publicação por parte de um professor, fato considerado não verídico. Diante disso, a necessidade de passar pela 
reitoria para fazer cópia e verificar pós-pesquisa, a veracidade dos fatos. Seria, então, uma forma de proteger a 
própria pesquisadora, os professores e a IES, que teriam cópia dos questionários na reitoria para evitar 
distorções. Uma vez que as respostas não colocam em risco os professores, houve o aceite deste procedimento 
por parte da pesquisadora, com os quais tem contato direto. 
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Portanto, seguindo pelo menos os critérios de seleção, a autora assumiu como 

desafio entregar os instrumentos e aguardar a participação dos professores. 

Os instrumentos (15 questionários e 15 inventários) foram encaminhados por 

meio da secretaria de curso (7), que se encarregaram de repassar a cada professor os 

instrumentos (91 foram entregues) e recolhê-los (79 devoluções preenchidos). Em seguida, 

foram devolvidos na reitoria para encaminhar à pesquisadora. 

Cabe esclarecer que, independentemente do controle arbitrário, resolvemos 

considerar as respostas dos professores, porque, em contato pessoal com eles, afirmam que as 

respostas ao questionário e ao IVA não sofreram influência da imposição do reitor. 

Desse modo, as cartas foram anexadas ao questionário semi-estruturado e ao 

inventário. A idéia da carta foi frisar a importância da pesquisa, sem ônus ao professor ou à 

IES, e garantir a divulgação dos dados com o conhecimento do respondente, o que refletiu a 

livre manifestação de opinião por parte dos professores. 

 

 

6. Aplicação do Questionário Semi-Estruturado e do Inventário de Valoração e Afrontamento  

 

 6.1 Questionário Semi-Estruturado  

 

Acredita-se que os questionários semi-estruturados, próprios da pesquisa 

qualitativa com critérios de intenção vinculados ao delineamento da situação-problema, 

apesar de não serem formatados em dados quantitativos, também permitem registrar com 

critério de validade as representações do professor. Por serem tratados de forma 

estandardizada, com base na informação fornecida pelos próprios sujeitos, trazem a justa 

integração entre dados quantitativos e qualitativos.  

O questionário proposto teve como objetivo coletar informações acerca das 

variáveis acadêmicas e atributos gerais conforme o anexo 2, além de respostas sobre o 

conhecimento dos sujeitos em relação ao ensino superior.  

As perguntas foram formatadas com a intenção de obter dados de conhecimento, 

no tocante aos professores, e de como eles percebem seu cotidiano e os modos de 

relacionamento interpessoal no ensino superior.  

Desse modo, as perguntas visaram coletar a opinião pessoal dos professores 

atinente ao ensino superior, indagando diretamente sua opinião e, indiretamente, sobre qual 

seria a opinião do outro professor, seu colega. 
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O questionário, após o pré-teste, demonstrou ser instrumento que permite 

estandardizar os conhecimentos dos professores, com base na informação fornecida pelos 

próprios professores. Com base nesta análise, foi realizada a aplicação definitiva.  

Em sua composição geral, apresentou um total de trinta e três questões que 

variaram de abertas a fechadas. Incluíram questões relativas aos conhecimentos pedagógico, 

legislativo, normativo, afetivo, social e estrutural. As respostas fechadas propuseram a 

verificação, desde a satisfação até as necessidades dos sujeitos estudados. 

Consta de uma primeira parte, com itens relativos a dados gerais, que possibilitem 

categorizar os grupos pesquisados, desde o curso até a titulação e disponibilidade.  

Em relação aos conhecimentos sobre o objeto em questão, estabeleceram-se seis 

questões relativas à dimensão socioafetiva, oito questões do conhecimento do professor sobre 

o ensino superior, seis questões relacionadas com a caracterização docente, sete questões 

concernentes às atividades docentes e seis questões sobre o contexto. 

Em síntese, as questões tiveram como intenção provocar no professor a auto-

avaliação, a avaliação do funcionamento geral em sala de aula, da estrutura geral da IES, das 

formas de apoios objetivos (materiais) e subjetivos (conhecimento, afetividade), de modo que 

se pudesse perceber o grau de conhecimento sobre os aspectos normativos e reguladores que 

sustentam a IES, bem assim a função do ensino superior.  

Os itens foram tratados nos programas Excel, por meio de análise de conteúdo. 

 

6.2  Inventário de Valoração e Afrontamento (CANO-VINDEL; MIGUEL TOBAL, 1992) 

 

Apesar das diferentes formas e instrumentos para mensurar o afrontamento, aqui 

se tratará somente do instrumento mais recente para avaliação das condutas de afrontamento, 

o Inventário de Valoração e Afrontamento – IVA, de Figueroa e Marro (2002, p.53), pautado 

no Inventário de Valoração e Afrontamento de Cano-Vindel; Miguel-Tobal (1992). 

Trata-se de inventário que favorece a identificação da Valoração, das Estratégias 

de Afrontamento e das Formas de Afrontamento.  

Permite, então: 

1. avaliar a forma de valorar e de afrontar situações específicas de conflito. Noutras 

palavras, possibilita a verificação da valoração que o sujeito deposita em situações-problema 

de modo a considerá-las como ameaça, desafio ou irrelevante; 

2. avaliar se as estratégias de afrontamento se centram na emoção ou no problema; 

3. avaliar se o modo de afrontar é passivo ou evitativo.  

Sinteticamente, as estratégias de afrontamento encontradas podem ser: 
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• cognitivas: dirigidas a reduzir a emoção ou a negociar a situação; 

• condutas motoras: dirigidas a reduzir a emoção, ou a negociar a situação; 

• passividade: sem ou com baixa autodeterminação ou pouco faz para interferir; 

• evitativo: esquiva-se da situação ou a nega totalmente. 

 

Esquematicamente, podemos apresentar o IVA da seguinte forma: 

 
 

VALORAÇÃO 
 

ESTRATÉGIA DE AFRONTAMENTO 
 

MODO DE AFRONTAMENTO 

CENTRADAS NA EMOÇÃO CENTRADAS NO PROBLEMA 
 

AMEAÇA 
 

DESAFIO 
 

IRRELEVANTE 
 

Cognitiva 

 

Condutual 

 

Cognitiva 

 

PASSIVO 
 

EVITATIVO 
 

Condutual 

 

 

Portanto, diante da situação-problema, o sujeito elege estratégias de afrontamento 

que podem estar centradas na emoção ou no problema.  

As estratégias de afrontamento, "centradas na emoção", regulam a resposta 

emocional. Já as estratégias "centradas no problema" manipulam ou alteram o problema.  

O afrontamento se processa de forma cognitiva e/ou condutual.  

Quando o afrontamento é processado na forma cognitiva, implica uma série de 

pensamentos dirigidos à situação-problema (ex.: devo prestar importância na situação) ou 

numa emoção que esta situação gera (ex.: tento eliminar meus pensamentos negativos).  

O afrontamento processado na forma condutual comporta uma série de ações 

dirigidas a mudar a situação-problema (ex.: faço coisas que atraem a atenção das outras 

pessoas para o problema, procurando soluções) ou a reduzir a emoção (ex.: faço algo para 

reduzir meu nível de tensão). 

As atitudes diante da situação serão passiva ou evitativa, conforme visto no capítulo 2, 

item 2.3.  

Friedman et al. (1988) utilizam a expressão evitação ou escape para se referirem a 

estratégias generalizadas que incluem tanto evitação condutual (nas respostas como comer, beber ou 

dormir) assim como evitação cognitiva. No enfrentamento passivo, o sujeito trata de não responder às 

demandas do meio. 

O IVA é composto por 42 itens. Estes são divididos em nove partes, cada uma com cinco 

opções de resposta (quase nunca, poucas vezes, às vezes sim e às vezes não, muitas vezes, quase  
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sempre), que se classificam numa escala Likert71. A parte I é composta de seis itens e avalia a 

valoração da situação como ameaçadora (VSA). A parte II, abarca seis itens; avalia a 

valoração da situação como um desafio (VSD). A parte III consta de três itens que avaliam a 

percepção da situação como irrelevante (VSI). A parte IV enfeixa 6 itens que avaliam a 

freqüência com que o sujeito utiliza estratégias de afrontamento cognitivas centradas na 

situação (ACS). A parte V inventaria seis itens que avaliam a freqüência com que o sujeito 

utiliza estratégias cognitivas centradas na emoção (ACE). Parte VI, com seis itens que 

avaliam a freqüência com que o sujeito utiliza o afrontamento de conduta motora centrado na 

situação (ACMS). A parte VII é composta de seis itens que avaliam a freqüência com que os 

sujeitos utilizam estratégias de conduta motora centradas na emoção (ACME). A parte VIII 

consta de dois itens que avaliam o afrontamento passivo (AP). A parte IX, consta de um item 

que avalia o afrontamento evitativo (AE). 

A vantagem da utilização desse instrumento é que proporciona à avaliação da 

situação-problema um referencial situacional ou contextual. Aqui foram as mudanças no ensino 

superior. Este segurou validez das respostas, evitando generalizações errôneas. Ao pedir ao sujeito 

que responda em atenção a um contexto ou situação específica, reduz-se a variabilidade 

intercontexto ou intersituação. Direcionando para as mudanças no ensino superior, os professores 

apresentaram somente duas situações diferentes que os afligem, e um pequeno grupo focou 

problemas pessoais.  

Para sua utilização no local da pesquisa, foram feitas adaptações lingüísticas das 

consignas e dos itens de acordo com o idioma, verificando a validez deste com aplicação de 

uma amostra de oito inventários aleatoriamente. Avaliou-se, portanto, a valorização de 

situação, assim como, de modo diferenciado, as estratégias de enfrentamento. Classifica a 

evolução que a pessoa realiza do evento estressante, como ameaça, desafia, ou considera 

irrelevante. Para fins de aplicação nessa pesquisa, o inventário foi adaptado à realidade 

brasileira.  

O inventário patenteia a sensível diferença entre valoração e estratégias de 

afrontamento, diante dos fatores estressores provenientes dos contextos. Para esta pesquisa, se 

observou-se a estratégia para enfrentamento das mudanças administrativas, legislativas e de 

apoio para os professores. 

Em síntese, o IVA permitiu avaliar a meta da estratégia por meio das respostas 

cognitivas ou condutual-motoras. A meta foi entender se o professor usa a estratégia de 

afrontamento para reduzir ou controlar a emoção ou o problema mediante os quatro tipos básicos 

                                                 
71 A escala Likert  foi criada por Rensis Likert, em 1932, para verificar a concordância e discordância do sujeito 
em relação a uma dada pergunta, o seu grau de concordância e discordância.  
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de afrontamento ativo: o afrontamento cognitivo dirigido a mudar a situação ou a emoção e o 

afrontamento condutual-motor, dirigido a reduzir ou mudar a emoção ou o problema.  
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4. PÓLO MORFOLÓGICO: Relação entre a teoria e a metodologia 
 

O Pólo Morfológico compõe o último capítulo, inventariando os resultados e sua 

discussão. Desse modo, foi subdividido em três etapas, a saber: 

 

4.1 Organização dos dados 
 

4.1.1 Codificação dos sujeitos 

4.1.2 Digitação e tratamento dos dados 

 

4.2 Descrição e Análise dos resultados por instrumento 

 

4.2.1 Descrição detalhada das questões do Questionário Semi-Estruturado 

4.2.1.A) Apresentação dos dados do Questionário Semi-Estruturado 

4.2.1.B) Apresentação da análise de conteúdo do Questionário Semi-Estruturado 

 

4.2.2 Descrição detalhada das questões do Inventário de Valoração e Afrontamento - IVA 
 

4.2.2.A) Apresentação dos dados do IVA 

4.2.2.B) Apresentação da análise do IVA 

 

4.3 Discussão 
 

A exposição é por instrumento com apresentação detalhada de cada questão 

seguida de análise, iniciando pelo questionário Semi-Estruturado e depois o Inventário de 

Valoração e Afrontamento. Ao final faz-se uma discussão dos resultados gerais. 

Busca-se, na discussão dos resultados, articular os conceitos já tratados, 

discorrendo sobre os processos cognitivos socialmente regulados e apresentados na teoria de 

Moscovici (1978, 2003), com o objetivo de descrever as representações sociais de ensino 

superior para os professores da área da saúde. E, deste modo, responder à questão elaborada 

para esta investigação. 

No decorrer do pólo Morfológico, é possível visualizar a lógica das relações 

professor-contexto e professor-docência, com suas valorações ou escolhas conceituais e 

estratégicas pedagógicas para os afrontamentos no cotidiano da instituição. Também é 

possível apreender conseqüências das representações delineadas, na efetivação da função do 
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ensino superior contemplada nos documentos oficiais, a exemplo do relatório da OCDE/1987, 

do Plano Nacional de Educação de 2000 e da LDB de 1987. 

 

4.1 Organização dos dados 
 

A organização dos dados se deu com a encadernação dos instrumentos, na ordem 

de recebimento e, após a codificação de cada sujeito, sua digitação. 

 

4.1.1 Codificação dos sujeitos 
 

Após o recolhimento, foi estabelecida a codificação dos sujeitos por uma série de 

números relacionados com os dados gerais dos professores, denominados de dimensões de 

identificação dos sujeitos. Estes foram organizados no conjunto de indicadores, da seguinte 

forma: 
 

QUADRO 9: Indicadores dos Sujeitos 
 

 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

INDICADORES NÚMERO DA 
IDENTIFICAÇÃO 

DIMENSÕES DE IDENTIFICAÇÃO 
DOS SUJEITOS 

01 ODONTOLOGIA 
02 NUTRIÇÃO 
03 ENFERMAGEM 
04 MEDICINA 
05 FISIOTERAPIA 
06 EDUCAÇÃO FÍSICA 
07 DOIS CURSOS 

CURSO 

08 NENHUM 
01 FEMININO SEXO 
2 MASCULINO 

01 DISCIPLINA ESPECÍFICA DO CURSO 
ESPECIFICIDADE 
DA DISCIPLINA 

02 DISCIPLINA GERAL 
01 UMA DISCIPLINA 
02 DUAS DISCIPLINAS 
03 TRÊS DISCIPLINAS 

QUANTIDADE DE 
DISCIPLINAS 

04 MAIS DE TRÊS DISCIPLINAS 
01 GRADUAÇÃO 
02 ESPECIALIZAÇÃO 
03 MESTRADO 
04 DOUTORADO 

TITULAÇÃO 

05 PÓS-DOUTORADO 
EX. 015 02 01 01 02 03 

DÉCIMO QUINTO SUJEITO; PERTENCE AO CURSO DE NUTRIÇÃO; SEXO 
FEMININO; MINISTRA DISCIPLINA ESPECÍFICA DO CURSO; MINISTRA DUAS 

DISCIPLINAS; TEM SOMENTE ESPECIALIZAÇÃO 
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4.1.2 Digitação e tratamento dos dados 

 

Na sistemática de organização das informações, recorreu-se ao Excel. Seus dados 

foram tratados estatisticamente, apresentados em tabelas, quadros e gráficos. 

 

 

4.2  Descrição e Análise dos Resultados por Instrumento  

 

Esta etapa comporta duas descrições detalhadas e, em seguida, para cada uma se 

faz um tipo de análise. A primeira, do Questionário Semi-Estruturado, é pautada na análise de 

conteúdo; a segunda, do Inventário de Valoração e Afrontamento, acolhe a estandardizada, 

pautada em Figueroa et al. (2002). 

 

 

4.2.1 Descrição detalhada das questões do Questionário Semi-Estruturado 

 

Por questão de organização didática, neste item se apresentam dois subitens, em 

que o primeiro descreve os dados com comentários e, posteriormente, faz-se a análise de seu 

conteúdo. 

 

4.2.1.A) Apresentação dos dados do Questionário Semi-Estruturado 

 

Os resultados deste questionário são expostos, primeiramente, sob a forma de 

descrição global, desvelando o perfil docente e a variação de dimensão de conhecimento. 

Posteriormente, faz-se a análise de conteúdo, descrevendo e explicando o resultado específico 

deste questionário, com apresentação da criação de categorização de valores. 

Iniciando pelas características do grupo representativo72, indicadas parcialmente 

no quadro 10, denominado de “Perfil dos Docentes Estudados na Área da saúde”, observa-se 

que houve participação uniforme entre os professores dos diferentes cursos da área da saúde. 

Já a descrição do perfil do grupo, mediante análise de dados relativos, indica  que 

as diferenças mais evidentes correspondem à questão de gênero e da sua correlação com 

algumas questões, como titulação e hierarquia de poder.  

 

 
                                                 
72 Cf. no Pólo Técnico, item 3, subitem 3.1, Seleção dos respondentes, p. 114-115. 
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QUADRO 10: Perfil dos Docentes Estudados na Área da saúde  

 
Áreas Gerais, Áreas 

Detalhadas e Programas e/ou 

Curso 

Total de DOCENTES EM %  (PERCENTUAL) 

% Sexo % Titulação % Carga Horária %

Saúde e bem estar social  F M G E M D PD 

2 – 24 

h/s 

25-40 

h/sem 

Odontologia (15) 16,85 33 53 7 47 27 13 7 80 20 

Nutrição (15) 16,85 53 20 7 33 4 20 7 80 20 

Enfermagem (13) 14,60 69 0 0 31 62 0 8 70 30 

 

Medicina (12) 13,48 42 33 0 50 25 8 17 77 23 

 

Fisioterapia (17) 19,10 53 18 0 59 29 12 0 92 18 

 

Educação Física (16) 17,97 38 44 0 69 31 0 6 75 25 

Fonte: Questionário semi-estruturado, respondido por professores de graduação da área da saúde - UNIFOA 

 

 

O perfil docente pautado nos dados referentes às características gerais dos 

professores se delineia nos seguintes tópicos: a) Gênero - 56% dos sujeitos representam o 

sexo feminino; b) Faixa Etária - 45% estão na faixa etária entre 33 e 43 anos; c) Quantidade 

de Disciplinas - 53% ministram aulas sobre uma disciplina,  32% ministram até duas, 9% 

respondem por três disciplinas diferentes, 1% leciona quatro disciplinas diferentes; d) Cursos 

em que ministram aulas - 13% dos professores trabalham em até dois cursos diferentes; e) 

Período ou Série ou Ano do curso - 64% ministram aulas nos dois primeiros anos do curso; f) 

Dedicação à IES - 67% se dedicam somente à IES e 29% tem outras atividades, fora do 

mundo acadêmico;  g) Titulação - 1% com graduação, 9% com especialização, 35% com 

mestrado, 9% com doutorado e 4% com pós-doutorado ou livre-docência. h) Carga Horária 

dedicada às aulas - a distribuição aponta para a categoria horista, com 27% dos professores 

trabalhando de duas a nove horas-aulas semanais, 23% com 10h/s, 21% entre 18 e 25 h/s, 5% 

entre 26 e 33 h/s , 17% com 33 a 40h/s e somente 4% acima de 40h/s.  

As respostas silenciosas nesta parte representaram: a) Gênero - 0% dos sujeitos; b) 

Faixa Etária - 1%; c) Quantidade de Disciplinas - 6%; d) Cursos em que ministram aulas - 

2%; e) Período ou Série ou Ano do curso - 3%; f) Dedicação à IES - 2%;  g) Titulação - 3%. 

Isso está a revelar que poucos professores tiveram a intenção de não ser reconhecidos.  
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Levando em conta os valores relativos dos atributos dos professores, podemos 

descrevê-los como majoritariamente feminino, o que não corresponde ao cenário brasileiro, 

representado por 56% do sexo masculino nas IES privadas (Cf. tabela. 7, p. 50).  

Na IES, há 50 % de cursos na área da saúde (Fisioterapia, Enfermagem e 

Nutrição) sob coordenação e corpo docente feminino. Em se tratando de funções 

correspondentes ao nível mais elevado, sua responsabilidade está entregue ao sexo masculino. 

Vale frisar que o Conselho da Fundação mantenedora da IES é formado somente pelo sexo 

masculino. Ressalta-se, ainda, que seus cursos de Medicina, Odontologia e Educação Física a 

coordenação é formada pelo sexo masculino. O corpo docente também é significativamente 

constituído pelo sexo masculino. 

Em relação à titulação, corresponde à realidade das IES privadas brasileiras que 

tem concentração na especialização, com tendência ao mestrado, e baixa representatividade 

com doutorado e/ou livre-docência. Cabe assinalar que a maior titulação do grupo em estudo 

é representada pelo sexo masculino, com o título de doutorado e livre-docência. As 

professoras possuem especialização e mestrado (99%). 

Os professores mais jovens, compreendendo a faixa etária de 22 a 32 anos de 

idade, estão concentrados no curso de Enfermagem e Fisioterapia. A idade intermediária, de 

33 a 54 anos, está circunscrita aos cursos de Odontologia, Fisioterapia e Educação Física. Já 

os mais velhos, na faixa etária de 55 a 76 anos, estes se concentram nos cursos de 

Odontologia, Nutrição e Medicina. 

As outras variáveis não apresentam diferenças significativas entre gênero, 

portanto todos trabalham dentro da especificidade de formação e com uma disciplina.  

Em relação às questões abertas adotou-se a técnica de categorização de Franco 

(2003, p. 54), com categorias molares para tratar de temas mais amplos, agrupando seus 

indicadores denominados de categorias moleculares. 

As categorias molares forjaram as dimensões de conhecimento contidas nas 

respostas. As dimensões são caracterizadas da seguinte forma: 

1. conhecimento da dimensão socioafetiva – diz dos conhecimentos sobre as 

relações afetivas e sociais entre os professores e os dirigentes, os alunos e entre 

os pares; 

2.  conhecimento do professor sobre o ensino superior – diz sobre a legislação, a 

função e as normas do ensino superior; 

3.  conhecimento com relação à caracterização docente – trata das características 

docentes e dos aspectos didático-pedagógicos; 
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4.  conhecimento sobre as atividades docentes – aponta o fazer docente 

relacionado a planejamento, métodos de ensino e avaliação; 

5. conhecimento sobre o contexto socioprofissional – aponta os conhecimentos do 

meio ambiente interno e externo a IES. 

O quadro 11 sintetiza essas dimensões trabalhadas e as questões correlatas a cada 

uma delas. 

 

QUADRO 11: Matriz de dimensões de conhecimentos sobre o ensino superior para 

professores da graduação na área da saúde.  

 
 

TIPOS DE 

CONHECIMENTO 

A POSTERIORI 

CONHECIMENTO 

DA DIMENSÃO 

SOCIOAFETIVA 

 

CONHECIMENTO 

DO PROFESSOR 

SOBRE O ENSINO 

SUPERIOR 

CONHECIMENTO DO 

PROFESSOR COM 

RELAÇÃO À 

CARACTERIZAÇÃO  

DOCENTE 

CONHECIMENTO DO 

PROFESSOR SOBRE 

AS ATIVIDADES 

DOCENTES 

CONHECIMENTO 

DO CONTEXTO 

 

QUESTÕES Q2, Q3, Q4,Q7, Q10, 

Q14 

 

Q9,Q13, 

Q15,Q16,Q19, 

Q20,Q27,Q31 

Q11,Q12,Q17,Q18,Q24, 

Q25 

Q6,Q21,Q22,Q23,Q26, 

Q29,Q30 

Q1,Q5,Q8,Q28, 

Q32,Q33 

 

 

Para melhor compreender as dimensões de conhecimento, apresenta-se, a seguir, 

cada uma delas, em separado. 

 

 

1. Conhecimento relativo à dimensão socioafetiva: Q2, Q3, Q4, Q7, Q10 e Q14 

 

A relação no âmbito social é apontada como “fácil” em todas as suas redes: com 

os dirigentes, os professores e alunos.  

A distribuição é de que a relação entre os professores e DIRIGENTES (Q2), 

referindo-se aos coordenadores de curso, é considerada fácil para 76% dos respondentes. 

Também aparece um grupo (13%) referindo-se ao item “outra”, apontando a dificuldade de 

acesso, como: “a coordenação está sempre cumprindo regras, não há espaço para inovação”, 

“não tenho contato com todos, pois somos horistas”, “dificuldade de acesso” e “exige muito 

jogo de cintura”. Para a dificuldade da relação, somam-se 7% assinalando ser difícil; 1% 

burocrática; 1% razoável e 1% sem informação. 

A relação entre dirigente e professor é fácil. Indica que, apesar de sua 

complexidade, leva o professor a cumprir ordens e a fazer o que é solicitado e, assim, mantém 

uma relação linear – fácil. Deve-se considerar que os professores em IES privadas são 
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escolhidos, em grande parte, pelos próprios coordenadores, ou seja, já se conhecem e 

desfrutam certo grau de amizade ou de dependência. 

A relação entre os professores e ALUNOS (Q3) é considerada fácil para 75% dos 

professores. Para 11% deles, é “difícil”. Exemplo: “os alunos confundem os papéis algumas 

vezes, mal de adolescente”; “padrão instrucional sem base e dificuldade de concentração por 

parte deles”; “pessoas diferentes”. O indicador “outra” aparece com (6%). Exemplos: “os 

alunos do turno vespertino, em geral, têm menos arestas no relacionamento. Os alunos do 

noturno já trazem diversas reivindicações que não são condizentes com o ensino”; “falta de 

interesse dos alunos”. Para 4% dos professores, estes apontam ser “sofrível”. Sem informação 

ou silenciosos, aparecem 3%. Somente 1% diz ser “delicada”. 

A relação com aluno, apesar das dificuldades de concentração e interesse, ainda é 

denotadora de convivência fácil. 

 

 

Quanto à relação com os alunos (Q7), os professores apontam que é mais “fácil”, 

no concernente a gênero, se relacionar com os alunos do sexo oposto: 14%. Somente 4% 

apontam ser “fácil” com o mesmo sexo, e 82% com todos. Em se tratando de grupo etário, 

60% apontam a facilidade de relacionamento com todos, 34% com os mais velhos, e 6% com 

os mais novos. 

A relação professor-aluno parece ser fácil, independentemente do gênero e da 

faixa etária. 

 

 

A relação entre os PROFESSORES (Q4) do próprio curso foi sinalizada como 

“fácil” para 75%, e o indicador “outra” com 9%. Entre esses, estavam associados os termos 

“desgastantes” (exemplo: “episódio desagradável”) e “normal” (exemplo: “pouco contato”). 

Já o indicador “difícil” teve representação de 13%, e o “sofrível” de 4%. 

Observa-se que não há “silêncio” na descrição da relação entre os professores e 

seus pares. As respostas frisam que não há inibição no apontar as dificuldades.  

De modo geral, o relacionamento é fácil, não obstante a relação entre o professor 

e o dirigente, bem como entre o professor e o aluno, apontar a existência de dificuldades não 

reveladas diretamente. 
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Ao descrever seus alunos (Q10), os professores sinalizam os tipos de interesse em 

diferentes categorias moleculares: 

 

• Desinteresse e Imaturidade (53%). Exemplos: “imaturos, pela pouca idade, sem noção 

da própria situação do mercado de trabalho, pouco interessados”; “despreocupados em 

aprender para modificar uma realidade, mas somente preocupados em passar na prova; 

entretanto, quando bem orientados, demonstram bom interesse”; 

• Interessados, Jovens, Participativos (20%). Exemplos: “interessados em adquirir 

conhecimentos”; “a maioria se mostra interessada e com grandes expectativas para o 

futuro”; “na sua maior parte são ativos, motivados, inteligentes, críticos” 

• Interessados e Desinteressados (23%). Exemplos: “imaturos e despreparados para a 

vida; de grande potencial, com rendimento excelente”; “bastante variáveis quanto ao 

interesse”; “de acordo com a turma tem grande interesse e outros não”; 

• Outro (4%). Exemplos: “há vida com conhecimento, é requisito do mercado"; “são o 

retrato da sociedade atual: um pouco sem saber aonde querem chegar e superficiais 

nas análises feitas assim como no estudo dos conteúdos”; “responder a esta questão 

seria simplificar uma situação muito complexa”; 

• Nenhum (1%). 

 

Com relação à descrição dos alunos, os professores indicam para uma 

complexidade que parece não ter dificultado a relação, como se observou nas questões Q3 e 

Q7.  

 

 

A descrição dos alunos, nas categorias da Q10, corresponde ao cenário geral do 

ensino superior ilustrado no pólo epistemológico73. Entre as determinantes do desinteresse e 

maturidade, destaca-se: 

 

• Em relação ao ENADE74, reforça a dificuldade que os professores grifam, ou seja, os 

cursos com os conceitos mais baixos de todo o País estão nas IES privadas. 

• A dupla jornada, entre o trabalho e o estudo, é apontada nas avaliações internas da 

IES, pelos alunos, como fonte da “desmotivação”, além do aspecto didático.  

• A maioria dos alunos é jovem, nos cursos da área da saúde. 
                                                 
73 Cf. item 1.1 
74 Cf. item 1.1, subitem 1.1.1, p.52-59. 
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Ao responderem como ele acredita que os professores sentem que são suas 

relações com o trabalho docente (Q14), 73% disseram ser gratificante, 69% produtiva, , 63% 

fácil, 20% regular, 11% difícil, 9%inúteis, 9% sem informação, 8% agradável, 7% 

desgastante. Nenhum respondente a considerou desagradável.  

Fica evidente que a representação que o professor tem, da relação entre seu colega 

e a docência, frisa por ser muito satisfatória. 

 

 

 

2. Conhecimento do professor sobre o ensino superior: Q9, Q13, Q15, Q16, Q19, Q20, Q27 e 

Q31 

 

Na visão dos professores sobre o objetivo do ensino superior (Q9), as respostas 

possibilitaram criar as seguintes categorias moleculares:  

 

• Qualificação da formação dos profissionais: para a vida e para o mercado (37%). 

Exemplos: “Qualificar com qualidade e eficiência os futuros profissionais”; “Formar 

profissionais qualificados, críticos, reflexivos, que atendam as necessidades de nossa 

sociedade e que queiram realizar mudanças”; “formar um profissional competente e 

que consiga o melhor resultado com a melhor relação custo-benefício”;  

• Formar e preparar profissionais. Formação Generalizada (27%). Exemplos: 

“preparação de indivíduos para a vida”; “formar os profissionais no sentido técnico e 

humano”; “formação profissional”; 

• Ampliar conhecimentos (16%). Exemplos: “melhorar e ampliar a visão dos 

profissionais frente a sociedade em que atua”; “diz-se do ensino de grau mais elevado 

que o segundo, formar, habilitar indivíduos para a profissão que exigem conhecimento 

superior”; “passar e formar uma identidade profissional, baseada em conhecimentos 

técnicos, práticos e científicos”; 

• Incentivar pesquisa (5%). Exemplos: “promover a criação cultural, o desenvolvimento 

do espírito científico e do pensamento reflexivo”; “pesquisar, estudar, ter 

conhecimento técnico, científico e cultural, atendendo a conhecimentos específicos de 

determinada área”; “preparar alunos para buscar conhecimentos por meio de estudos e 

pesquisas, contribuindo para a melhoria social”; 
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• OUTRO (11%). Exemplos: “uma possibilidade a mais de crescimento”; “contribuir na 

formação da vida e no processo individual das pessoas para que a sociedade seja 

beneficiada”; “preparar o cidadão para o contexto geral da vida”; 

• Nenhum (4%) 

 

A visão do professor, apesar de destacar a formação e a qualificação profissional, 

é reducionista, ao se referir à função do ensino superior.  

O único aspecto a ser contemplado da LDB foi o II: “formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua.” 

 

 

Quanto aos últimos estudos sistematizados que os professores realizaram, 

vinculados à ação docente (Q.13), têm-se: congressos 61%, reunião 45%, grupo de estudo 

1%, seminário 43%, palestra 4%, outro 27% e nenhum 8%. 

Apesar de significativa a participação em congressos, é preciso esclarecer que não 

focam a “educação”, mas, sim a especialidade. 

 

 

Em relação ao que os professores acreditam que os professores esperam do ensino 

superior (Q15), surgem as seguintes categorias moleculares: 

 

• Formar (44%). Exemplos: “conduzir a formação de indivíduos, qualificados 

tecnicamente”; “que seus alunos tenham uma formação profissional e humanística 

condizente com o mercado de trabalho”; “oferecer ao aluno condições de entrar no 

mercado de profissional com bom conhecimento teórico e prático”; 

• Apoio institucional, salário, investimento, qualificação (25%). Exemplos: “satisfação 

financeira, reconhecimento científico”; “melhores salários”; “maior valorização e 

maior apoio institucional”; 

• Realização profissional, reconhecimento (14%). Exemplos: “melhorar e inovar”; 

“reconhecimento, valorização, desenvolvimento contínuo”; “retorno profissional, 

reconhecimento, aprimoramento”; 

• Não sei (8%). Exemplos: “não sei responder”; “nunca discuti com alguém a respeito, 

diretamente” 
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• Nenhum (9%).  

 

A questão retoma a idéia geral da questão 9, quanto à visão de formação do aluno 

de forma generalizada. No entanto, aparece a necessidade de apoio profissional e 

reconhecimento, bem como de salário e de qualificação aos professores. 

 

 

Ao responder se é preciso mudar alguma coisa no ensino superior (Q16), 4% dos 

professores disseram não, 94% sim, e 3% sem informação/silêncio. Quanto ao que é preciso 

mudar e as sugestões, encontram-se as seguintes categorias: 

 

• Relação aluno-professor-instituição-disicplinas, metodologia de ensino: (18%). 

Exemplos: “maior integração entre as disciplinas”; “ser mais rígido. O aluno tem 

muito "direito", "vontade" e isso é confundido com a profissão”;  “principalmente a 

idéia de "dar a matéria" como muitos dizem, mas construir a matéria ou por conteúdo. 

O aluno ainda não se adapta a esta realidade”; 

• Política Educacional: (18%). Exemplos: “que a autonomia seja respeitada de acordo 

com a constituição”; “dar autonomia com responsabilidade e cobrança real de 

resultados do IES”; “na minha opinião necessitamos de uma adequação ao quadro 

social encontrado atualmente. Principalmente em relação à educação básica, não 

podemos negar tantas mudanças”; 

• Inovação de cursos, número de alunos, carga horária, avaliação, conteúdo: (16%). 

Exemplos: “principalmente a carga horária que hoje é muito pequena, em geral e com 

isso haverá aumento da prática”; “encontrar uma maneira de não tornar o ensino um 

"comércio" puro e simples”; “reavaliação dos cursos da área de saúde do Rio de 

Janeiro”; “diminuir o número de alunos em sala de aula”. 

• Aprimoramento docente, valorização: (14%) Exemplos: “melhorar os cursos básicos 

ser menos comercial, valorizar e incentivar os professores”; “maior incentivo na 

capacitação profissional”; “possibilitar  e estimular os docentes a reciclagem. 

Encontros mais freqüentes entre os docentes para possibilitar interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade”;  

• Incentivo à pesquisa: (11%). Exemplos: “maior incentivo à pesquisa”; “permitir que o 

professor desenvolva suas atividades complementares "com pesquisa" livremente; 

oferecer oportunidade para desenvolver pesquisa, parceria com empresas, prefeituras, 

etc. oportunidade incluindo a financeira. Flexibilidade de horário para poder 

 



 132

desenvolver suas funções científicas fora da instituição”; “preparar o aluno, desde os 

primeiros períodos a iniciação científica”; “incentivo a pesquisa científica; 

• Ingresso: (9%). Exemplos: “o critério usado para ingresso no ensino superior”; 

“melhorar o acesso do aluno em qualidade, não pelo vestibular, mas pelo histórico 

escolar; “vigor no vestibular”; 

• Outro: (5%). Exemplos: “tudo na vida é mutável e evidente; quanto as mudanças 

sempre ocorrem”; “acho que isso depende de cada realidade. Se eu pudesse oferecer 

mais tecnologia à assistência em ginecologia aos meus alunos, o faria, mas dentro da 

minha realidade, acho que ofereço um bom curso”; “isto demandaria um debate 

bastante longo”; 

• Nenhum: (9%)  

 

Quanto à visão sobre a reforma do ensino superior, apesar de ser necessária para 

43% dos professores, a distribuição das opiniões sobre as mudanças necessárias aparece de 

forma não homogênea. O detalhamento dessa questão é fragmentado e dividido entre a 

“Relação aluno-professor-instituição-disicplinas, metodologia de ensino” (temas internos à 

IES) e a “Política Educacional” (tema mais abrangente). Ambas as categorias acolhem 18% 

das respostas. 

 

 

Os encontros promovidos pela IES, que favorecem a atualização pedagógica (Q. 

19), são:  

 

• Encontro pedagógico com palestra única (46%); 

• Encontro pedagógico por área de saber (30%) 

• Encontro de estudo e pesquisa (5%) 

• Grupo de estudo (4%) 

• Nenhum (15%); 

 

O espaço para “construção de conhecimentos pedagógicos”, oferecido pela IES, 

limita-se a “Encontro pedagógico com palestra única”. Para os docentes da área da saúde, 

verifica-se a carência de uma discussão mais aprofundada no tocante às questões e 

conhecimentos pedagógicos. 
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Já em relação a mudanças no próprio curso (Q20), 34% dos professores afirmam 

que não mudariam nada, e 66% dizem que seria necessário mudar. As categorias moleculares 

são: 

 

• Sistema avaliação, carga horária, ingresso: (42%) . Exemplos: “aumentaria a carga 

horária”; “aumentaria o número de aulas porque o tempo atual inviabiliza um bom 

ensinamento teórico-prático”; “de semestral para anual, baixaria o custo das 

mensalidades, dificultaria o acesso, seleção”; 

• Metodologia de ensino, pesquisa, extensão: (16%): “maior incentivo à pesquisa 

científica, formação de grupos de estudo para áreas temáticas”; “elaboração de uma 

revista científica e de extensão”; “realizar um diagnóstico para identificar as 

necessidades, interesses e expectativas”; “maior incentivo às aulas práticas; a teoria 

está nos livros, internet etc”; 

• Valorização docente (4%). Exemplos: “maior investimento ao professor”; “mais 

encontro com os docentes”; “investiria na capacidade da intervenção do professor,  e 

isto pressupõe inclusive apoio financeiro”; 

• Estrutura física: (3%). Exemplos: “criar um laboratório para melhorar a qualidade no 

ensino”; “estrutura física, acústica e temperatura das salas de aula, utilização da 

clínica-escola mais vezes no estágio, adicionais por titulação”; 

• Nada: (19%). Exemplos: “nada”; “acredito que fizemos um bom curso”; “acredito não 

ser necessárias”. 

• Outro: (5%). Exemplos: “necessário debate amplo”; “depende da instituição”; “não 

sei”; 

• Nenhum: (11%). 

 

A mudança indicada se reporta ao “Sistema de avaliação, carga horária, ingresso”, 

correspondendo também à tarefa desagradável, indicada na Q23. A avaliação transparece ser 

um problema insolúvel na vida do professor.  

 

 

Quanto aos planos de estudo dos professores para os próximos dois anos (Q 27), 

têm-se as seguintes intenções: 
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Especializar-se (17%); Mestrado (43%); Doutorado (32%); Aposentar-se (3%); 

Trocar de Carreira (3%); Ainda não planejei nada (17%); S/I (3%) 

Fica em evidência o reconhecimento dos professores respeitante à necessidade de 

atualizarem seus currículos (89%). Contudo, para 17%, este fato não emerge, o que está a 

sinalizar, no mínimo, falta de interesse, quando não descrédito. 

 

Os professores acreditam ser necessária a existência de algum tipo de apoio para o 

corpo docente (Q.31). Entre eles: apoio pedagógico (57%), psicopedagógico (45%), 

financeiro (63%), outro (9%) e nenhum (3%).  

O apoio objetivo (financeiro) é mais significativo para os professores que o 

subjetivo (pedagógico). 

 

 

 

3. Conhecimento sobre a caracterização docente: Q11,Q12,Q17,Q18,Q24, Q25 

 

No descreverem seus colegas professores (Q.11), emergem  categorias 

moleculares que pontuam esses dados:  

 

• Bons profissionais, interessados, amigos (25%). Exemplos: “são companheiros e tem 

bom humor”; “pessoas responsáveis com bom relacionamento interpessoal”; 

“integrados, conversamos e socializamos os problemas e soluções”; 

• Competentes, comprometidos com a docência (44%). Exemplos: “bons profissionais, 

comprometidos com o ensino, sempre atualizados e buscando aperfeiçoamento”; 

“competentes”; “temos boas trocas de experiência e de conhecimentos, falamos e nos 

preocupamos com os alunos, discutimos sobre eles”; 

• Competentes, mas há críticas (18%). Exemplos: “como em todos os lugares, em sua 

maioria são flexíveis com facilidade de troca; mas outros apresentam outras 

dificuldades;” “alguns comprometidos com o diploma, outros vão além”; “alguns 

amigos e companheiros, outros me parecem desconectados com a realidade da saúde 

"principalmente pública" do município ou do País”;  

• Outro (8%). Exemplos: “um pouco desmotivados e alguns querendo que os alunos se 

adaptem a ele”; “falta inter e multidisciplinaridade entre alguns colegas que fazem 

parte de disciplinas correlacionadas”; “não tenho contato com todos, mas a impressão 
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geral é de profissionais interessados em fazer um trabalho bem-estruturado, pensando 

na qualidade profissional dos egressos do cursos”; 

• Nenhum (5%). 

 

 

A imagem que os professores têm de seus colegas é positiva, correspondendo com 

a que eles acreditam ser um bom professor (Q17). 

 

 

Na opinião dos professores, os aspectos positivos e negativos da vida de professor 

(Q.12) são: 

 

 

Positivo:  

 

• Atualização (48%). Exemplos: “sempre atualizado, contato com alunos o que traz 

constantes renovações, trabalho em equipe, possibilidade de realizar o trabalho 

científico”; “remuneração, carga horária, contato com profissionais atualizados, 

necessidade de estudos contínuos, contato com os estudantes”; “contato com novas 

pessoas, atualização constante”; 

• Prazer de dar aulas  e trocar conhecimentos (24%). Exemplos: “satisfação 

profissional”; “passar conhecimento, ter contato com pessoas mais jovens”; “aprender 

a aprender através das permutas interpessoais, resultado da interação entre as 

experiências dos alunos e as nossas”; 

• Formação e promoção do ensino (25%). Exemplos: “são facilidades que contribuem 

na formação do caráter dos alunos. São agregadoras de valores e formadores de 

opinião”; “participar da formação de novos profissionais, passar experiência 

profissional e viver a vida”; “participar da formação pessoal de meus discentes, 

também”; 

• Nenhum / silêncio (3%). 

 

A atualização aparece como o aspecto positivo da vida de professor. É o mais 

importante, deixando para segundo plano a ação de ministrar aulas. É uma informação 

interessante na análise, considerando dois aspectos. Primeiro, pautado nas Q21 e Q22, é 
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indicado pouco conhecimento didático-pedagógico dos professores. Segundo, a necessidade 

de continuar a se preparar (Cf. Q27) é significativa 78%. 

 

 

Negativo:  

 

• Salário e falta de valorização profissional (42%). Exemplos: “repetição, salários 

baixos”; “pouco remunerado”; “existe desvalorização das atividades desenvolvidas 

fora da carga horária trabalhada que visa à qualificação”; “prolongar a jornada de 

trabalho em casa, correção de avaliações, exigência fora do trabalho, baixa 

remuneração”; 

• Volume de trabalho extraclasse (25%). Exemplos: “tempo para estudos e preparos 

cada vez menor diante das exigências do mercado”; “é um saco corrigir provas, mas é 

necessário até porque prefiro as discursivas com situações-problemas”; “trabalhar em 

casa na preparação de aulas, provas e trabalhos e trabalhar a noite”; 

• Aluno (8%). Exemplos: “em algumas vezes, falta de estrutura e de interesse de alguns 

jovens”; “papel do aluno não condizente com a carreira escolhida. Tarefas extras não 

remuneradas”; “turmas com número elevado de alunos”;  

•  Falta de reconhecimento institucional e social (15%). Exemplos: “condições de 

trabalho e instabilidade de emprego”; “nos tornamos o alvo do insucesso do aluno; 

"tudo é culpa do professor"”; “a falta de estrutura das instituições é frustrante”;  

•  Outro (4%). Exemplos: “as turmas não são homogêneas”; “poucas oportunidades de 

desenvolver as competências pedagógicas, formas de transmitir conhecimento”. 

• Nenhum: (6%). 

 

O salário e a falta de valorização profissional, como apoio objetivo, são 

reforçados como aspectos negativos. 

 

 

Quanto às características de um bom professor (Q. 17), aparecem as seguintes 

categorias moleculares: 

 

•  Ético, educado, conhecimento, dedicado, agradável, social, gosta do que faz (35%). 

Exemplos: “ético, motivador, ser realizador, prazer”; “o bom professor é aquele que 
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está sempre pronto para aprender cada vez mais e que se relaciona bem com os alunos 

e mantém sempre o respeito”; “interesse em aprender, interesse pelos alunos, gostar da 

profissão”; “ser profissional tolerante, gentil e principalmente criterioso”; 

• Pesquisador, conhecimento profundo, competente, inovador, inteligente,saber fazer  e 

criativo (41%). Exemplos: “competência, envolvimento e dedicação”; “antenado no 

novo sempre aberto aos questionamentos, que tenha prazer em ensinar, a pensar e a 

questionar”; “competência, pontualidade, assiduidade, comunicação e 

profissionalismo”; “conhecedor do conteúdo e inovador”; “pesquisador do interesse 

dos alunos e da essencialidade dos conteúdos. Uma didática condizente com o recurso 

de incentivo aos estudos”; 

•  Saber, fazer, relacionar bem (28%). Exemplos: “conhecimento, boa didática e bom 

relacionamento com os alunos”; “saber dosar a informação; compreender as 

dificuldades dos alunos; não facilitar as avaliações”; “atualizado, didático, estudioso e 

de bom relacionamento com alunos e colegas”; “agradável, versátil, ter domínio de 

conteúdo técnico e pedagógico e ser poético”;  

• Outro (1%). Exemplos: “todas que atendam às necessidades do acadêmico;” 

• Nenhum / silêncio (4%).  

 

Ser pesquisador, ter conhecimento profundo, competente, inovador, inteligente, 

saber fazer  e ser criativo, são as diversas características apontadas como indispensáveis para 

ser professor. Vale dizer que estas devem fazer parte da discussão da forma como deve ser 

este professor, considerando que pouco se lê sobre “docência” e pouco se pesquisa na IES em 

questão. (Cf. Categoria valores gnosiológicos e pedagógicos). 

 

 

A categoria a que os professores dizem estar associados (Q.18) são:  

 

• Construtivista 42%; Facilitador (63%); Mediador (24%); Pragmático (8%); Reflexivo 

(33%); Desconheço tais categorias (5%); Outro (1%); Sem Informação/silencioso 

(5%). 

 

Aqui os professores duplicaram as respostas, posicionando-se ora como 

facilitador, ora como mediador, e assim  por diante. Todavia, a idéia de professor “facilitador” 

é a mais apontada. 
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A idéia de ser “facilitador” deve ser mais bem compreendida pelos professores, 

para tentar superar a vinculação com as atitudes indicadas nas questões Q.6.”d” e Q26 “b”. 

(Cf. Categoria valores gnosiológicos e pedagógicos).  

 

 

A auto-avaliação (Q.24 e  Q.25) indica uma boa auto-imagem:  

 

 DIDÁTICO PEDAGÓGICO FUNCIONÁRIO
PROFESSOR 

(A) 

COLEGA 
DE 

PROFISSÃO
MB 21% 15% 51% 26% 43% 
B 72% 73% 48% 68% 53% 
R 5% 9% 0% 3% 1% 
D 1% 3% 0% 0% 0% 
 

 

Observa-se que o professor deixa margem para se posicionar como alguém que 

precisa de mais conhecimento nos aspectos gerais, mas ainda não percebe os limites que 

aparecem neste estudo sobre os conhecimentos didático-pedagógicos. 

 

 

4. Conhecimento sobre as atividades docentes: Q6,Q21,Q22,Q23,Q26, Q29,Q30. 

 

Quanto à realização de tarefas em sua casa nos fins de semana (Q6), foram 

indicadas as seguintes categorias moleculares: 

 

a. Planejando as aulas/atividades (Q6.A), 91% disseram que sim, e 9% que não.  

b. Corrigindo tarefas (Q.6.B), 82% disseram sim, 17% disseram não, e 1% não 

informou/silêncio. 

c. Preparando material didático (Q6.C), 48% se dedicam À elaboração de 

transparências, 42% de slides, 29% vídeos, 25% “outras”, e 6% não informaram as tarefas. O 

tempo médio dispensado a esta atividade, para 55% dos professores, é de uma a três horas por 

semana, 11% de quatro a seis horas, 1% de sete a nove. Do total, 27% não informaram / 

silêncio. 

d.  Estudando e participando de cursos para aperfeiçoamento (Q6.D), 97% 

disseram sim. O tempo médio de estudos é de uma a três horas para 59%, quatro a seis para 

15%, de sete a nove horas para 1%. Ficam em silêncio ou não querem dar informação: 25%. 
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Observa-se que a tendência é o fazer técnico-instrumental e o distanciamento das 

produções teóricas, como escrever artigos, orientações ou pesquisa. Também, é válido alertar 

que os professores, apesar de que 97% se dedicam à leitura, poucos lêem sobre o se fazer 

docente (4%). 

 

 

Em relação à metodologia de ensino, considerada pelos professores, como a mais 

eficiente ou de sucesso em suas aulas (Q.21), obtiveram-se as seguintes categorias 

moleculares: 

 

• Cita e explica bem (22%). Exemplo: “Aulas teórico-práticas. Após uma exposição oral 

dialogada, os alunos são levados à enfermaria ou ambulatório, divididos em dois ou 

três, executam a prática dos conteúdos teóricos expostos até então, depois trocam 

experiências com os demais e, ao final, assinalo os pontos teóricos vivenciados ali 

encontrados e as sensações mobilizadas.” 

• Não cita, mas explica bem (3%). Exemplo: “Utilizo todos os sentidos como paladar e 

tato para assimilação do conteúdo. Exemplo: levar a sala de aula os materiais para 

avaliar suas texturas e possíveis conseqüências na cavidade bucal.” 

• Cita, mas a explicação é inadequada (20%). Exemplo: “Relação imediata. Teoria e 

prática.” 

• Não cita e explica inadequadamente (10%). Exemplo: “Acredito que a metodologia a 

ser usada vai muito da característica da turma em está ministrando suas aulas.” 

• Cita, mas não informa /silêncio (38%). Exemplo: “Trabalho de grupo com texto de 

apoio.” 

• Nenhuma informação / silêncio (8%). 

 

Vale dizer que a análise das categorias moleculares não se prendeu a um conceito 

fechado de metodologia de ensino, mas, em contrário, considerou os meios ou técnicas que o 

professor utiliza para promover o ensino-aprendizagem. A preocupação com essa questão se 

encerrou nas explicações dadas e nas omitidas pelos professores (68%). Daí assinalar a falta 

de conhecimento metodológico por parte dos docentes.   

 

 

As técnicas de ensino que eles dizem utilizar em suas aulas (Q.22) foram 

categorizadas da seguinte forma: 
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• Adequada (11%). Exemplo: “aulas demonstrativas e práticas; damos a oportunidade 

ao aluno de treinar o conteúdo apresentado.” 

• Adequada sem comentário (38%). Exemplo: “aulas expositivas, discussão de temas; 

estudos dirigidos; visitas técnicas.” 

• Inadequada (8%). Exemplo.: “aulas com data-show; possibilita ao jovem aluno 

imagens de qualidade com amplos recursos visuais.” 

• Inadequada sem comentário (29%). Exemplo: “a que for necessária.” 

• Sem citação e com comentário inadequado (1%). Exemplo: “todas as necessárias a 

cada momento para que se motive os discentes naquele.” 

• Nenhum / silêncio (13%).  

 

Observa-se a existência de conhecimento técnico-instrumental por parte dos 

professores, mas se encerra aí. Há significativa mostra de descrição inadequada para as 

técnicas que dizem usar em aulas que, se somadas às ausências, revela um preocupante 

quadro (51%). Isso se assenta em dois motivos: o primeiro, porque se trata do meio de realizar 

o ensino-aprendizagem e do fazer docente; o segundo, porque, ao se dizerem “facilitadores” 

ou “construtivistas” (Q.18), faz-se a exigência de conhecer as técnicas de ensino que estas 

concepções carregam. 

 

 

Ao identificarem a tarefa do professor de ensino superior que eles consideram 

mais agradável e desagradável (Q.23), fica evidenciada sua não-homogeneidade. 

 

• Agradável: aulas práticas, ensinar, pesquisar (68%); trocar conhecimento (15%), 

relacionar com os jovens (15%); preparar aula (4%); outro (6%) e nenhum / silêncio 

(6%). 

• Desagradável: avaliar (61%); cobrar disciplina (11%); controle administrativo e 

chamadas (19%); outro (4%) e nenhum / silêncio (5%). 

 

Observa-se, nesta questão, que o professor omite a “teoria”, ponto nodal do ensino 

superior para cumprir com as suas funções de transmissão e construção do conhecimento. É 

pela teoria que se faz a prática e por esta se reformulam novas teorias. Assim, a teoria passa a 

ser o caminho para qualificar as práticas, a pesquisa, o ensino-aprendizagem. Também é 
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observável que, apesar do índice de silêncio ter sido baixo em relação à descrição dos 

métodos de ensino e suas técnicas, ainda assim aparece, ao falar sobre o fazer docente (3%).  

 

 

Em relação à rede de apoio didático-pedagógico (Q.26), para recorrer em situação 

de:  

a) alguma dificuldade didático-pedagógica, o professor responde ao seguinte: 

professor ou colega 28%, alguém 35%, responsável pela disciplina 5%, coordenação do curso 

1%, a orientação pedagógica da IES 3% e sem informação 28%.  

Ao estabelecer uma relação desta questão com a Q275, observa-se que o 

“coordenador” de curso não é referência pedagógica ou acadêmica, e sim um “amigo”, bem 

como o “responsável” pela disciplina. Desponta a questão da “qualificação” e da “autoridade” 

como referência para o apoio que os professores precisam no seu espaço acadêmico. Em 

termos de titulação e de experiência, sabe-se que são critérios para caracterizar a autoridade 

ou a referência nas resoluções dos problemas no ensino superior. Aqui se encontra uma 

situação constrangedora e lamentável, pois muitos professores são subordinados a 

coordenadores e titulares “politicamente” colocados em suas funções, que não têm a 

qualificação necessária para o papel adjudicado. 

 

b) o apoio didático-pedagógico, especificamente sobre os livros, as respostas 

indicaram: algum 49%, à área específica 15%, ao didático/técnico 9% e sem informação 27%. 

É preocupante verificar que somente 24% dos professores buscam os livros para 

estudo, como apoio na área específica e didático/técnico.  

Aqui fica notória a idéia de que o aspecto positivo da Q12, no que toca a 

“atualizar”, está associado a uma idéia de relação com o outro e, ainda, a de ser um 

“facilitador”, a exemplo do que se verifica na Q18 como categoria de professor.  

 

c) para outro tipo de apoio didático-pedagógico se obtiveram estas respostas: 

artigos científicos 8%, auto-reflexão 1%, Internet 8%, aluno 1%, cursos 1%, grupo de estudos 

1%, pedagoga 3% e nenhum 76%. 

 

A Internet e artigos científicos são os canais que sinalizam a busca de apoio 

subjetivo para alguns professores. 

                                                 
75 Cf. Categoria valores gnosiológicos e pedagógicos. 
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De modo geral, os professores apontam que 58% recorrem a outras pessoas para 

apoio didático-pedagógico, 20% a livros e 22% a outros meios. Observa-se, também, que a 

leitura é atividade já não muito valorizada aos olhos dos professores, como busca de apoio 

didático-pedagógico. Vale apontar que eles criticam os alunos por não terem o hábito de 

leitura. 

 

Quanto ao que os professores consideram uma boa aula (Q.29), têm-se as 

seguintes categorias moleculares: 

 

• Desperta interesse, satisfaz, prazerosa, participativa, troca (51%). Exemplo: “aquela 

em que os alunos participam e saem dela com o aprendizado, fazendo-os crescer para 

a profissão escolhida.” 

• Atinge os objetivos, esclarece os conteúdo (46%). Exemplo: “uma aula cujo tema seja 

pertinente, em que os alunos participam tornando o aproveitamento maior.” 

• Nenhum / silêncio (4%). 

 

As respostas têm foco na relação afetiva entre aluno e professor e, também, 

aparecendo alguns dos aspectos técnico-pedagógicos da aula. De outro modo, revelam a 

importância para o grupo da relação afetiva e dizem da importância de atingir os objetivos. 

 

 

Quanto à questão se o professor aplica a idéia de boa aula (Q.30), a resposta foi de 

92% sim, 5% não, e 3% não deram informações. 

 

Os professores se consideram bons professores e aplicam as aulas que teorizam 

como boas. 

 

 

 

5. Conhecimento sobre o contexto: Q1, Q5, Q8, Q28, Q32 e Q33. 

 

A questão (Q.1) mostra que o item satisfação, em relação ao número de alunos por 

turma (variável para cada período, curso, turno), foi indicado por 50% como “muito bom” , 

20% acham “bom”, 29% entendem ser “regular” e 1% “ruim”. 
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Aparece mais uma contradição entre esta questão e as mudanças assinaladas para 

o curso na Q16, que, mesmo de forma pouco representativa, aparece a categoria “Inovação de 

Cursos, Número de Alunos, Carga Horária, Avaliação, Conteúdo” 

 

 

 

No que respeita aos recursos físicos da IES, para a realização da aula (Q.5), os 

professores avaliaram da seguinte forma:  

 

 
 Estrutura / Recursos  MB B R DEF S/I 

LABORATÓRIO 29% 28% 7% 7% 29% 

BIBLIOTECA 15% 48% 20% 9% 8% 

AUDIOVISUAL 27% 51% 16% 1% 5% 

MESA/CADEIRA 29% 36% 20% 5% 9% 

OUTRO 9% 4% 4% 7% 76% 

 

 

De modo geral, a visão do professor se reflete positiva quanto à estrutura física, 

mas, ao retomarmos a Q20, verifica-se a indicação da necessidade de melhorar os 

laboratórios. Como lugar da prática e da pesquisa, em especial na área da saúde, este deveria 

ser um cuidado que os gestores não devem perder de vista. 

 

Quanto à participação da vida profissional na vida familiar (Q8), 47% dizem 

participar às vezes, 49% dizem que participam sempre e 1% para os que responderam “não 

sou ouvido, não gosto e não misturo vida profissional com vida pessoal”.  

Tais índices evidenciam que os professores buscam apoio na família, embora não 

o façam sempre. Contudo, a família constitui importante esteio aos professores. 

 

O professor considera seu salário (Q28) muito bom (0%); adequado à função 

docente (15%); abaixo da função docente (61%); sofrível (8%); serve como complemento 

salarial (11%); outro (9%); sem informação 1%. 

Esses dados reforçam a questão 12 (Q12), em que as respostas dos professores, 

diante dos aspectos negativos da vida de professor, foram evidenciadas na categoria molecular 

“Salário e Falta de Valorização Profissional”, com 42% das indicações. 
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Em relação a fazer “uma referência a um lema que mais marcou a vida de 

professor” (Q32), 71% apresentaram uma referência e 29% não. 

• Experiência, aplicabilidade: (28%). Exemplos: “só faz sentido o que é sentido”; 

“Quando estou com os alunos, sinto verdadeiramente inteira melhora”; “a vida julga 

pelas aparências, no que sempre se engana”; “a ciência não é o paradigma de toda 

verdade, mas da possibilidade”;  

• Dedicação: (8%). Exemplos: “quanto mais estudo, mais necessidade tenho de 

estudar”; “uma frase: sou eu e minha circunstância, se não a salvo, não me salvo eu”; 

“Hei de vencer, mesmo sendo professora”; 

• Tipologia: (11%). Exemplos: “o professor é um facilitador e não transmissor de 

conhecimento”; “ser idealista em tempos modernos onde a odontologia se torna 

tecnicista e capitalista”; “ensino é vocação”; 

• Outro: (28%). Exemplos: “ainda não houve nada marcante, pois leciono há quatro 

anos”; “saída de uma instituição que eu considerava minha segunda casa”; “ainda não 

construí este lema”; 

• Nenhum: (25%) 

As referências são de experiência e aplicação, da necessidade de vivência.  

 

Quanto aos “comentários e ou sugestões” solicitados por não terem sido 

contemplados na pesquisa, mas que o professor considerasse relevante questionar (Q33): 29% 

deram sugestões e 71% não se manifestaram. 

Alguns exemplos de sugestão: “o valor do professor aos olhos da instituição e do 

aluno”; “perfil acadêmico do aluno antes de ingressar na faculdade”; “porque o ensino é 

dividido em disciplinas e os professores não se importam com a inter-relação de seus 

conteúdos”. 

 

 

4.2.1.B) Apresentação da análise de conteúdo do Questionário Semi-Estruturado 

 

Antes de iniciar a análise, é válido relembrar que o questionário foi pensado para 

coletar os conhecimentos do professor sobre o ensino superior. Daí sua matriz organizacional 

(Cf. anexo 3) ter partido de dimensões de conhecimento.  

As questões do questionário semi-estruturado permitiram delinear os 

conhecimentos eleitos pelos professores para discorrer sobre o ensino superior. Por igual, 

analisar o conhecimento que os professores têm sobre o seu contexto/ensino superior e as 
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relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos do cotidiano acadêmico (coordenadores, 

chefes de departamento, alunos, colegas).  

Assim sendo, as perguntas, além de coletarem a opinião pessoal dos professores 

em relação ao ensino superior, assinalam qual a opinião que o professor tem do outro 

professor, seu colega. 

Após sua aplicação, no momento da leitura flutuante, as dimensões de 

conhecimento sofreram análise de conteúdo e foram transformadas em categorização que 

denominamos “categorização de valores”. Isso se deve ao pressuposto apresentado de que os 

conhecimentos têm valia para o professor e, portanto, a linguagem usada, para expressar o 

conhecimento oriundo de uma vivência, também expressa valores. 

Para melhor depreender esta passagem, faz-se a seguir a descrição da análise que 

gerou a categorização de valores. 

As primeiras leituras flutuantes do questionário semi-estruturado, já organizado e 

descrito, foi para escolher as unidades de registro -- significação por tema, palavra e frase, de 

acordo com cada tipo de questão. 

Na análise mais detalhada e discutida entre colaboradores do GERES, foi 

verificada a presença ou ausência de elementos significativos nas respostas, a sua regularidade 

e a intensidade, conferindo o grau de significância do objeto (Ensino Superior), deixando-o 

ora favorável, ora desfavorável, ora neutro. 

Nesta etapa, retomam-se as questões abertas, usando o critério semântico, 

exigindo, assim, uma nova análise das dimensões de conhecimento.  

As categorias molares junto com as moleculares são agrupadas de tal modo que 

mapeia os conhecimentos com os temas e seus significados, bem como apresentando as 

possíveis funções dos conhecimentos expressos em cada questão. 

Desse modo, as dimensões de conhecimento foram reorganizadas em função do 

que foi avaliado pelo professor, em determinada situação, como relevantes tendo em vista os 

valores que atribuem a cada questão. Cria-se, assim, a “categorização de valores”. 

Nestes termos, a categorização de valores foi agrupada considerando os tipos de 

conhecimentos e suas funções específicas. Com isso, os valores foram associados as 

dimensões de conhecimento conforme o quadro 12.  

A dimensão de conhecimento sócio-afetiva foi configurado em valores 

sociorelacionais; a dimensão de conhecimento do professor sobre o ensino superior em 

valores normativos; a dimensão de conhecimento do professor com relação a caracterização 

docente em valores identitários; a dimensão do conhecimento do professor sobre as atividades 
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docentes em valores gnosiológico-pedagógico; e por fim, a dimensão de conhecimento sobre 

o contexto em valores sócio-profissionais. 

Foi atribuída a cada dimensão uma funcionalidade normativa e reguladora, e a 

uma dimensão imaginária (Cf. cap. 2, item 2.2). Em decorrência disso, foi possível criar as 

categorias de valoração. 

A categorização de valores marcou a função simbólica que os professores 

empregaram para eleger os conhecimentos que configuraram as suas representações sociais.  

Em síntese, as categorias foram criadas sob o entendimento de que os 

conhecimentos servem de guia para consolidar os valores, que são elementos das 

representações sociais, e se apresentam tanto formais quanto materiais, em conformidade com 

a hierarquia de J. Hessen. (Cf. pólo teórico, item 2.1).   

Por fim, estabeleceu-se uma categorização com base no pressuposto de que os 

conhecimentos apresentados nas respostas, com uso da racionalidade, das suas escolhas 

conceituais, são os representados socialmente ou cientificamente, e indicam aquilo que se 

acredita ser importante e valorativo. Importa assinalar que afloraram categorias como 

descrição de uma dada realidade e dentro do contexto investigado, com seu momento 

histórico. Então, a posteriori, criaram-se categorias para esta investigação, a esta se limitando.  

O quadro abaixo sintetiza esta passagem das dimensões de conhecimento para a 

categorização de valores. 

 

QUADRO 12: Conversão das Dimensões de Conhecimentos em Categorias de Valoração. 

 
 

 

 

CONHECIMENTOS 

CONHECIMENTO DA 

DIMENSÃO SÓCIO-

AFETIVA 

CONHECIMENTO DO 

PROFESSOR SOBRE O 

ENSINO SUPERIOR 

 

CONHECIMENTO DO 

PROFESSOR COM 

RELAÇÃO A 

CARACTERIZAÇÃO  

DOCENTE 

CONHECIMENTO DO 

PROFESSOR SOBRE 

AS ATIVIDADES 

DOCENTES 

CONHECIMENTO 

SOBRE O CONTEXTO 

 

 

VALORAÇÃO VALORES 

SOCIORELACIONAL  

VALORES 

GNOSIOLÓGICO-

PEDAGÓGICOS 

VALORES 

NORMATIVOS 

VALORES 

IIDENTITÁRIOS 

VALORES SÓCIO-

PROFISSIONAIS 

 

 

Descrevem-se, a seguir, as categorias de valoração e as suas racionalidades. 

A racionalidade aqui expressa as questões que foram induzidas pela pesquisadora, 

uma vez terem sido elaboradas previamente e apresentadas no questionário. Já as respostas 

expressam o conhecimento do professor sobre a questão levantada. 
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• Valores Sociorelacionais. Indicam os conhecimentos das relações sociais. Inclui 

os conhecimentos sobre os sujeitos partícipes da instituição (alunos, professores, 

coordenadores), incluindo as questões éticas. Esta categoria aponta a 

racionalidade estético-expressiva ou crítico-reflexiva, no pensamento para o 

coletivo.  
 

Valores Sociorelacionais 

Questões Racionalidade 

2 Avalia a  relação entre professores e dirigentes. 

3 Avalia a relação entre professores e alunos. 

4 Avalia a relação entre os professores do seu curso. 

7 Avalia a relação com os alunos. 
10 Descreve seus alunos. 
14 Avalia os professores e suas relações com o trabalho docente. 

 

Esta categoria vai sinalizar como é a relação entre os sujeitos no ensino superior 

investigado. 
 

 
• Valores Normativos. Evidenciam os conhecimentos técnicos e normativos. Estes 

valores se encontram na racionalidade moral-prática, com relação aos direitos, e 

no pensamento crítico-reflexivo, para as normas legais. 

 

Valores Normativos 

Questões Racionalidade 

9 Identifica  o objetivo do ensino superior. 

13 Identifica os estudos sistematizados que realizou, vinculado à ação docente. 

15 Descreve o que os professores esperam do ensino superior. 

16 Necessidade de mudar  no ensino superior. 
Identifica os encontros promovidos por sua IES, que favorecem a 
atualização pedagógica. 19 

20 Necessidade de mudança no curso em que ministra aulas. 
27 Necessidade de estudos para os próximos dois anos. 
31 Necessidade de algum tipo de apoio para o professor. 

 

A categoria de valores normativos grifa o que e como é entendido o ensino 

superior. 
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• Valores Identitários. Caracterizam os conhecimentos sobre as emoções, bem 

como a imagem de si e do outro. Demonstram os valores éticos espirituais e 

técnicos. Estes valores se encontram na racionalidade estético-expressiva ou 

crítico-reflexiva, no pensamento para o eu e o outro, como se fossem os mesmos. 

 

Valores Identitários 

Questões Racionalidade 

11 Descreve os seus colegas /professores do seu curso. 

12 Descreve os aspectos positivos e negativos da vida de professor. 
17 Descreve quais as características de um bom professor. 

18 Descreve em que categoria de professor se situa. 
24 Auto-avaliação nos aspectos didático e pedagógico. 

Auto-avaliação nos  “papéis” de funcionário, professor, colega de 
profissão. 25 

 

Essa categoria noticia como os professores se pensam ou se vêem, e a seus 

colegas. 

 

 

• Valores gnosiológico-pedagógicos. Incluem os conhecimentos sobre os aspectos 

didático e pedagógico, inventariando as questões de ordem de exigências técnicas 

e acadêmica para o fazer docente. Esta categoria aponta a racionalidade moral-

prática, no pensamento do fazer pedagógico. 

 

Valores gnosiológico-pedagógicos 

Questões Racionalidade 

Identifica os trabalhos docentes: a. Planejando as aulas e/ou atividades; b. 
Corrigindo tarefas dos alunos; c. Preparando material didático para as aulas; 
d. Estudando, lendo livros da área de concentração ou da graduação, lendo 
revistas da profissão; e. Outro.  

6 

Identifica e descreve a metodologia de ensino que considera ser mais eficiente 
ou de sucesso, em suas aulas.(cite uma e explique-a)  21 

Identifica e descreve as técnicas de ensino que você utiliza em suas aulas. 
Comente. 22 

Identifica e descreve a tarefa do professor de ensino superior que você 
considera mais agradável e a desagradável. 23 

26 Necessidade de apoio didático-pedagógico. 

29 Descreve uma boa aula. 
30 Descreve a idéia de boa aula. 
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A categoria de valores gnosiológico-pedagógicos descerra o que os professores 

fazem e como fazem o ensino superior. 

 

 

• Valores Socioprofissionais. Indicam os conhecimentos das condições de trabalho. 

Refletem os objetos materiais ligados ao consumo/utilidade e econômicos. Estes 

dizem da racionalidade técnico-instrumental. 

 

Valores Socioprofissionais 
Questões Racionalidade 

1 Avalia a quantidade de alunos que  trabalha por turma.  
5 Avalia os recursos físicos que a EIS fornece para a realização da sua aula.  
8 Contexto e ambiente familiar sobre o seu fazer/pensar docente. 

28 Avalia o salário de professor. 
32 Contexto e lema que mais marcou sua vida de professor. 

Comentário e / ou sugestões que não apareceram nesta pesquisa, mas que 
você considera relevante questionar. 33 

 

 

Esta categoria indica a relação entre o contexto profissional, familiar, e apoio ao 

fazer/pensar docente no ensino superior.  

Em síntese, o questionário, socorrendo-se do depoimento dos professores, 

possibilitou estabelecer um elenco dos conhecimentos sobre o ensino superior e, destes, ter 

elementos indicadores dos valores configurados e configuradores das representações sociais, 

bem como verificar qual função do ensino superior está sendo legitimada pelos professores. 

Os valores interagem entre si e tem como centro originário as representações 

sociais que em seu processo de objetivação apresenta o conhecimento sobre as diferentes 

questões e, a ancoragem denota o sentido dado a este conhecimento. 

Os valores configurados das representações sociais de ensino superior para os 

professores também sustentam essas mediante sua função reguladora e normatizadora como 

estudado antes 

Graficamente, as representações sociais sobre ensino superior dos professores da 

área da saúde do UniFOA, considerando a relação de vizinhança entre as categorias de 

valoração, e sua relação como produto e processo das representações sociais podem ser 

ilustradas na figura 01. 
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Figura 1: A relação entre as representações sociais e as categorias de valores 
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                                                            Fig. 1 

 

 

De modo geral, pode-se assinalar que o questionário cumpriu com sua finalidade 

de identificar os conhecimentos e traduzir as dimensões valorativas configuradas nas e pelas 

suas representações sociais.  

 

 

4.2.2 Descrição detalhada das questões do Inventário de Valoração e Afrontamento - IVA 

 

Com a finalidade de manter certa organização didática neste item, apresentam-se 

dois subitens. O primeiro descreve os dados com comentários, para, posteriormente, fazer 

deles uma análise padronizada. 

 

4.2.2.A) Apresentação dos dados do IVA 
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O Inventário de Valorização e Afrontamento teve como instruções duas tarefas. A 

primeira solicita ao professor que descreva uma situação problemática que o tenha afetado, ou 

que continua afetando a ele.  

Em seguida, diante da situação exposta, solicitou-se aos professores que 

assinalassem os 42 itens correspondentes à opção de cada afirmação. Em havendo mais de 

uma, que elegessem a que mais os afetou. 

As opções de respostas foram: quase nunca, poucas vezes, umas vezes sim outras 

vezes não, muitas vezes, quase sempre. Estas se enquadram na escala tipo Likert, em que os 

respondentes não só concordaram ou discordaram das afirmações, mas também teceram 

informações sobre qual o grau de concordância/discordância:  

Desse modo, para estandardizar o IVA, a cada resposta foi dado um peso, 

conforme o item, e atribuído um número que refletiu a direção da atitude do respondente em 

relação a cada afirmação. Os pontos de cada item foram distribuídos da seguinte forma: 

 

Quase nunca = 1 

Poucas vezes = 2 

Umas vezes sim outras vezes não = 3 

Muitas vezes = 4 

Quase sempre = 5 

 

 

Após estabelecer os pesos, convertidas as respostas nos pesos individuais, foi 

tabulado novo somatório por categoria, transformados os dados absolutos em relativos. 

A distribuição dos percentuais pelo total de respostas franqueou se verificasse o 

grau de concordância e discordância, consoante ao quadro 8: 

 

QUADRO13: Descrição do Grau de Concordância e Discordância das Situações-Problema 
 

% GRAU DE CONCORDÂNCIA GRAU DE DISCORDÂNCIA 
0 - 15 baixo grau de concordância baixo grau de discordância 
16-35 leve grau de concordância leve grau de discordância 
36-55 intermediário grau de concordância intermediário grau de discordância 
56-75 bom grau de concordância bom grau de discordância 

ACIMA DE 75 alto grau de concordância alto grau de discordância 
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O grau de concordância foi estabelecido em relação à sua tendência. Assim sendo, 

considerou-se o maior percentual indicado para assinalar o grau inicial, fazendo-se a soma dos 

itens de concordância ou discordância, indicadores da tendência do grupo. 

Para melhor compreensão do IVA, procede-se à sua apresentação para cada um 

dos 42 itens, distribuídos nas suas nove categorias. A saber: Valoração da Situação como 

Ameaçadora (VSA); 2. Valoração da Situação como Desafio (VSD); 3. Valoração da Situação 

como Irrelevante (VSI); 4. Estratégias Cognitivas Centradas na Situação (ACS); 5. Estratégias 

Cognitivas Centradas na Emoção (ACE); 6. Estratégias de Conduta Motora Centradas na 

Situação (ACMS); 7. Estratégias de Conduta Motora Centrada na Emoção (ACME); 8. 

Afrontamento Passivo (AP); 9. Afrontamento Evitativo (AE).   

Inicia-se apresentando as categorias das situações-problema descritas pelos 

professores. 

As diferentes categorias das situações-problema, ei-las: 

• Afetividade, relação aluno-professor-professor (25%); Exemplos: “aluno que reclamou 

de algo, relacionado com a minha disciplina, para avaliadores do MEC”; “resistência 

de alguns alunos no aprendizado de alguns conteúdos”; “relacionamento afetivo mal 

resolvido com alunos” 

• Apoio institucional, financeiro, cursos (24%); Exemplos: “falta de tempo para resolver 

todas as tarefas”; “fui solicitado por colega hierarquicamente superior para aprovar um 

aluno que não havia passado”; “invasão de direitos ou privação dos direitos”; 

“mudança curricular e estrutura de trabalho”; 

• Outro (9%): “bati meu carro”; “o diagnóstico de uma alteração neurológica de minha 

filha”; “estudar inglês”; 

• Nenhum / Silêncio (41%) 

 

As questões foram agrupadas e denominadas em grupo “Afetivo”, “Apoio IES” e 

“Geral”. Este último reúne, além dos grupos “Afetivo” e “Apoio IES”, o denominado 

“Outros”.  

Desse modo, fez-se possível comparar as respostas e verificar se há diferença 

entre as formas de valorar e afrontar as situações-problema, conforme a situação-problema.  

Os dados categorizados foram tratados estatisticamente no programa Excel, e os 

resultados (freqüência relativa) dos graus de concordância e discordância das questões 

exaustivamente confrontados.  
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Os resultados das contagens são apresentados a seguir, para melhor compreensão 

do IVA. 

 

1. VSA (Valoração da Situação como Ameaçadora) com seis questões: 

 

1. Muito importante em minha vida 
 

Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 9% 9% 43% 39% 

AFETIVO 3% 15% 9% 36% 37% 

APOIO IES 0% 49% 3% 8% 41% 
  

O grupo Geral com 43% de escolha, e o Apoio IES, com 49%, consideraram as 

situações-problema como “muito importante” na vida dos professores. O grupo Afetivo, com 

37%, entende-as “quase sempre” importantes. 

 

 

2. Que tem muitas conseqüências negativas 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 2% 6% 25% 33% 34% 

AFETIVO 4% 3% 26% 29% 37% 

APOIO IES 0% 37% 9% 23% 31% 
 

Os grupos Geral e Afetivo apontam as situações-problema como portadoras de 

muitas conseqüências negativas, mas fazem de modo disperso, indicando “quase sempre”. Já 

para o grupo Apoio IES, tende a sinalizar que, “muitas vezes”, trazem conseqüências 

negativas. 
 

 

3. Difícil ou ameaçadora para mim 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 14% 8% 28% 29% 21% 

AFETIVO 28% 10% 23% 40% 0% 

APOIO IES 5% 7% 32% 21% 35% 
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A situação-problema é, “muitas vezes”, difícil ou ameaçadora para os grupos 

Geral e Afetivo, e “quase sempre” para o grupo Apoio IES. 

 

4. Difícil de controlar ou de resolver 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 6% 17% 34% 30% 14% 

AFETIVO 9% 19% 23% 30% 19% 

APOIO IES 2% 44% 15% 30% 9% 
 

A distribuição das opiniões em relação a ser uma situação difícil de controlar ou 

de resolver, os grupos Geral e Apoio IES concentram, respectivamente, 34% e 44% na 

resposta “umas vezes sim, outras vezes não”. No Afetivo, a tendência é “muitas vezes”, com 

30% de freqüência. 

 

5. Que não gosto 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 3% 6% 4% 34% 53% 

AFETIVO 5% 6% 5% 55% 30% 

APOIO IES 1% 5% 4% 16% 73% 
 

Ao responderem se não gostam da situação-problema, no Geral (53%), apontam 

para “quase sempre”, no Afetivo para “muitas vezes” (55%). Para o Apoio IES, “quase 

sempre” correspondem a 73% das respostas. 

 

6. Na qual reflito acerca de como os outros pensarão 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 7% 15% 15% 24% 38% 

AFETIVO 3% 23% 15% 26% 33% 

APOIO IES 11% 7% 16% 21% 45% 
 

Em relação a considerar a opinião do outro, ou se reflete acerca de como os outros 

pensarão, todos os grupos apontam “quase sempre” como a resposta na seguinte distribuição: 

Geral (38%), Afetivo (33%) e Apoio IES (45%). 
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De modo geral, os itens de Valoração da Situação como Ameaça (VSA) centram 

no grau de concordância de que as situações-problema de todos os grupos (Geral, Afetivo e 

Apoio IES) tratam de situações importantes para a vida do professor, portadoras de 

conseqüências negativas. Apesar de a situação ser considerada difícil ou ameaçadora para 

todos, o grau de concordância maior é do grupo Apoio IES. 

Parece não se tratar de situações-problema difíceis de controlar ou de resolver 

para os grupos, com ênfase no grupo Afetivo.  

Todos os grupos afirmam não gostar da situação-problema eleita, em especial o 

grupo Apoio IES que teve alto grau de concordância.  

Em relação a considerar a opinião do outro, ou se reflete acerca de como os outros 

pensarão, todos os grupos apontam concordância no tocante a esta.  

Em síntese, na Valoração da Situação como Ameaça (VSA), externam sua 

afirmação como ameaça.  

 

2. VSD (Valoração da Situação como Desafio), com seis questões: 

 

7. Na qual posso fazer muitas coisas 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 2% 6% 16% 30% 45% 

AFETIVO 1% 6% 17% 28% 49% 

APOIO IES 3% 42% 7% 15% 33% 
 

Os professores acreditam que podem fazer muitas coisas “quase sempre”, com a 

seguinte distribuição: 45% no grupo Geral, 49% no grupo Afetivo e 42% no Apoio IES. 

 

8. Na qual procuro crescer como pessoa 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 2% 3% 4% 29% 63% 

AFETIVO 0% 5% 4% 30% 62% 

APOIO IES 4% 0% 4% 28% 63% 
 

Na situação-problema em relação ao crescer como pessoa, todos os grupos - Geral 

(62%), Afetivo (63%) e Apoio IES (62%) - concordam com a alternativa “quase sempre”. 
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9. Na qual posso e devo estar mais pendente dos outros que de mim 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 18% 17% 25% 29% 12% 

AFETIVO 19% 14% 29% 38% 0% 

APOIO IES 17% 19% 21% 19% 24% 
 

Se podem ou devem estar mais pendentes dos outros que deles mesmos, os 

professores assinalam a opção “muitas vezes” para 29% do grupo Geral e 38% para o grupo 

Afetivo. O Apoio IES manifesta concordância com o item “quase sempre”, com 24% das 

respostas. Há uma distribuição das opiniões nos grupos que dividem opiniões, ao invés de 

opiniões, indicando a diluição do grau de concordância nesta questão. 

 
 

10. Que pode ser um desafio pra mim 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 1% 21% 47% 31% 

AFETIVO 0% 3% 21% 49% 27% 

APOIO IES 0% 44% 0% 21% 35% 
 

A situação-problema apresenta alto grau de concordância e é considerada um 

desafio “muitas vezes” para 47% no Geral, 49% no Afetivo e 44% no Apoio IES. 

 

 

11. Na qual poderia ver-me transtornado, mas que posso me controlar. 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 4% 8% 23% 23% 42% 

AFETIVO 6% 10% 15% 13% 56% 

APOIO IES 2% 34% 7% 31% 26% 
 

Se a situação-problema poderia transtorná-los, mas que pudessem se controlar, no 

grupo Geral aparece o item “quase sempre” com 42% e o Afetivo com 56% de opções. No 

grupo Apoio IES, aflora a opção “muitas vezes”, com 34% das respostas.  
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12. Na qual devo esforçar-me p/ conseguir um resultado positivo 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 1% 2% 28% 68% 

AFETIVO 1% 3% 0% 40% 56% 

APOIO IES 0% 0% 3% 18% 79% 
 

 

Em relação a saber se o professor deve esforçar-se para conseguir resultados 

positivos, emerge “quase sempre” para 68% do Geral, 56% do Afetivo e 79% do Apoio IES.  

Na totalidade, a Valoração da Situação como Desafio (VSD) indica que os 

professores acreditam que podem fazer muitas coisas diante do problema. 

Há notória preocupação no crescimento como pessoa, no entender de todos os 

grupos.  

Já em relação a evidenciar se podem ou devem estar mais pendentes dos outros 

que deles mesmos, os professores denotam um grau de concordância relativamente baixo, 

com clara distribuição das opiniões nos grupos, acentuando a discordância para o grupo Geral 

e Afetivo, nem tanto para o grupo Apoio IES. 

Os professores indicam que se trata de situação de desafio, para todos os grupos. 

Complementam que seu transtorno poderia ser controlado mais facilmente pelo Grupo Geral e 

Afetivo, depois pelo Geral. 

Todos acreditam que devam esforçar-se para conseguir um resultado positivo. 

Sinteticamente, a Valoração da Situação como Desafio (VSD) é sustentável, em 

razão do grau de concordância dos grupos. 

 

 

3. VSI (Valoração da Situação como Irrelevante), com três questões: 

 

13. Como outra qualquer 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 15% 11% 29% 34% 11% 

AFETIVO 12% 12% 29% 38% 10% 

APOIO IES 20% 29% 29% 10% 12% 
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Quanto a indicar se a situação-problema é como qualquer outra, o grau de 

concordância aparece no item “muitas vezes”, com 34% no grupo Geral, 38% no Afetivo e 

29% no Apoio IES. 

 

 

14. A que não dou muita importância 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 33% 6% 29% 11% 21% 

AFETIVO 27% 10% 29% 10% 24% 

APOIO IES 42% 0% 29% 13% 16% 
 

Em relação ao grau de importância, ou seja, se não dá muita importância à 

situação-problema, surge o grau de discordância “quase nunca” para 33% no grupo Geral, e 

42% no Apoio IES. O item “umas vezes sim, outras não” é para 29% dos professores do 

Afetivo e 27% no item “quase nunca”, tendenciando para discordância patente.  

 

15. Sem conseqüências negativas para mim 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 14% 24% 26% 9% 27% 

AFETIVO 
8% 27% 29% 8% 29% 

APOIO IES 23% 20% 23% 10% 25% 
 

A situação-problema para os professores assinala baixo grau de concordância e 

dilui as respostas na questão sem conseqüências negativas no item “quase sempre”: 27% no 

Geral, 29% no Afetivo e 25% no Apoio IES. Na possibilidade “umas vezes sim, outras não”, 

com 26%, 29% e 23% para os grupos, respeitada a mesma ordem. Os itens “poucas vezes e 

“quase nunca” são representativos no somatório e indicam ser o grau de discordância  maior 

que o de concordância, em especial para os grupos Geral e Apoio IES. O Afetivo apresenta 

maior grau de concordância. 

A valoração da situação como indiferente (VSI) apresenta resultados dispersos, 

em que os professores não consideram a situação como outra qualquer, e nem não dão 

importância. Eles acreditam que a situação traz conseqüências negativas para eles, em 

especial aos professores do grupo Apoio IES.  
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4. ACS (Estratégias de Afrontamento Cognitivas Centradas na Situação), com seis 

questões: 

 

16. Creio que posso enfrentar a situação e fazer coisas que ajudem 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 1% 21% 15% 64% 

AFETIVO 1% 0% 22% 15% 62% 

APOIO IES 0% 63% 3% 19% 15% 
 

Em relação a crer que pode enfrentar a situação-problema e fazer coisas que 

ajudem a resolver o problema, os três grupos de professores respondem “quase sempre” com 

64% do grupo Geral, 62% do Afetivo e 63% do Apoio IES. 

 

 

17. Procuro não dar-lhe muito importância 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 21% 12% 44% 5% 18% 

AFETIVO 22% 20% 37% 10% 12% 

APOIO IES 20% 51% 5% 0% 24% 
 

Quanto ao fato de não dar muita importância à situação-problema, os grupos 

apresentam grau de discordância e assinalam “umas vezes sim, outras não” com 44% do 

Geral, 37% do Afetivo e 51% do Apoio IES. 

 

 

18. Tento ver a situação da maneira que me cause menos problema 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 2% 3% 22% 29% 44% 

AFETIVO 5% 7% 30% 26% 33% 

APOIO IES 0% 53% 0% 16% 32% 
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Ao responderem sobre tentar ver a situação da maneira que lhe cause menos 

problemas, as respostas revelam concordância com o item “quase sempre” para 44% no grupo 

Geral, 33% para o  Afetivo e 53% para o Apoio IES. O grupo respondeu.  

 

19. Procuro ver algum aspecto positivo na situação 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 3% 3% 19% 26% 50% 

AFETIVO 4% 6% 17% 29% 43% 

APOIO IES 1% 56% 0% 21% 22% 
 

Se o professor procura ver algum aspecto positivo na situação-problema, todos 

dispensaram grau de concordância ao respondem “quase sempre”, sendo que o Geral tem 50% 

de indicações, o Afetivo 43% e o Apoio IES 56%. 

 

20. Creio que posso mudar minha visão pessimista sobre a situação 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 2% 7% 15% 29% 47% 

AFETIVO 1% 11% 12% 27% 48% 

APOIO IES 3% 45% 3% 18% 30% 
 

Ao responderem sobre acreditar se podem mudar a visão pessimista sobre a 

situação-problema, os professores concordaram com a questão e respondem “quase sempre”, 

com representação de 47% Geral, e 48% Afetivo e 45% Apoio IES.  

 

21. Posso tomar decisões que me ajudem a minimizar os problemas 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 1% 17% 31% 51% 

AFETIVO 0% 2% 11% 33% 54% 

APOIO IES 0% 48% 0% 25% 27% 
 

O grau de concordância em relação a poderem tomar decisões que os ajudem a 

minimizar os problemas, é de “quase sempre” para 51% do Geral, 54% do Afetivo e 48% do 

Apoio IES. 
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Em poucas palavras, as Estratégias de Afrontamento Cognitivas Centradas na 

Situação (ACS) testemunham que os professores crêem que podem enfrentar a situação e 

fazer coisas que ajudem a resolver o problema. Eles discordam com a questão sobre não dar 

muita importância à situação-problema. Até tentam ver a situação de maneira menos 

problemática. Todos os grupos procuram ver algum aspecto positivo na situação e crêem que 

podem mudar sua própria visão pessimista sobre a situação. Finalmente, assinalam que podem 

tomar decisões que lhes ajudem a minimizar os problemas. 

 

 

5. ACE (Estratégias de Afrontamento Cognitivas Centradas na Emoção), com  

seis questões: 

 

22. Tento desviar minha atenção dos pensamentos e atitudes que me preocupam 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 3% 5% 39% 29% 24% 

AFETIVO 7% 7% 41% 28% 17% 

APOIO IES 0% 36% 3% 30% 30% 
 

 

Quanto à tentativa de desviar a atenção dos pensamentos e atitudes que os 

preocupam, respondem com grau de concordância baixo, iniciando pelo item “as vezes sim, 

outras vezes não” 39% no Geral, 41% no Afetivo e 36% no Apoio IES. Em seguida aparece, 

na mesma seqüência, o item “muitas vezes”, com 29%, 28% e 30%. 

 

 

23. Digo coisas positivas para mim mesmo, para animar-me 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 4% 20% 32% 44% 

AFETIVO 0% 8% 16% 31% 45% 

APOIO IES 0% 42% 0% 25% 33% 
 

Os professores indicam concordar com a questão sobre dizer a si mesmo coisas 

positivas, tendentes a que se reanimem. As respostas inculcam grau de concordância, 
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assinalando o item “quase sempre” para 44% do Geral, 45% para o Afetivo e 42% para Apoio 

IES. 

 

24. Procuro concentrar-me nas coisas que posso fazer, não no medo 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 0% 9% 39% 52% 

AFETIVO 0% 0% 10% 32% 57% 

APOIO IES 0% 0% 8% 47% 45% 
 

 

Em relação ao fato de saber se procuram se concentrar nas coisas que podem 

fazer, não no medo, os professores do grupo Geral assinalam “quase sempre” com 52% de 

respostas e os do grupo Afetivo, para este mesmo item, apontam 57%. O item “muitas vezes” 

marca a concordância do grupo Apoio IES, com 45% de respostas.  

 

25. Penso que em outras situações fiz o que pude, e isso me tranqüiliza 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 1% 10% 49% 39% 

AFETIVO 1% 3% 4% 47% 45% 

APOIO IES 0% 52% 0% 16% 32% 
 

 

Ao responderem sobre se pensam que, em outras situações, fizeram o que 

puderam, e isso os tranqüiliza, respondem, em grande parte, que “muitas vezes”, para 49% no 

grupo Geral, 47% no Afetivo e 52% no Apoio IES. 

 

26. Procuro eliminar os pensamentos negativos 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 0% 8% 45% 47% 

AFETIVO 1% 0% 7% 44% 49% 

APOIO IES 0% 0% 8% 47% 45% 
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Quanto ao fato de procurarem eliminar os pensamentos negativos, as respostas 

indicam alto grau de concordância com os itens “quase sempre”, com 47%, no grupo Geral, 

49%para o Afetivo e 45% para o Apoio IES. No item, “muitas vezes”, a distribuição é 45%, 

44 e 47%, respectivamente. 

 

27. Procuro melhorar meu estado de ânimo 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 0% 7% 36% 57% 

AFETIVO 0% 0% 14% 28% 58% 

APOIO IES 0% 0% 0% 44% 56% 
 

 

Ao procurarem melhorar o estado de ânimo, os grupos assinalam que “quase 

sempre” no grupo Geral, com 57%, no Afetivo com 58% e no Apoio IES com 56%. Aparece, 

também, 44% no item “muitas vezes”, no grupo Apoio IES. 

As Estratégias de Afrontamento Cognitivas Centradas na Emoção (ACE) apontam 

que os professores tentam desviar a própria atenção dos pensamentos e atitudes que lhes 

preocupam. Por igual, indicam concordar com a questão relativa a dizer a si mesmo coisas 

positivas, com o intuito de se animarem. 

Nesta forma de afrontamento, os professores dizem procurar concentrar nas coisas 

que podem fazer, e não no medo, e que pensam que, em outras situações, fizeram o que 

puderam, e isso os tranqüiliza.  

Enfim, demonstram que procuram eliminar os pensamentos negativos e melhorar 

o próprio estado de ânimo.  

 

6. AC-MS (Afrontamento de Conduta Motora Centrado na Situação), com seis 

questões: 

 

28. Trato de agir, em vez de ficar sem fazer nada 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 0% 7% 36% 57% 

AFETIVO 0% 0% 3% 51% 46% 

APOIO IES 0% 0% 11% 20% 69% 
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Em relação a agir, em vez de ficar sem fazer nada, os grupos assinalam o grau de 

concordância em “quase sempre” para 57% no Geral, 46% afetivo e 69% no Apoio. Também 

dizem “muitas vezes” para 36%, 51% e 20%, respectivamente. 

 

 

29. Faço coisas para atrair a atenção dos outros para o problema, buscando 

soluções 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 2% 12% 18% 37% 31% 

AFETIVO 1% 8% 17% 39% 35% 

APOIO IES 2% 34% 17% 21% 26% 
 

Quanto a fazerem coisas para atrair a atenção dos outros para os problemas, 

buscando soluções, as respostas se dividem entre “muitas vezes” para 37% no Geral, 39% no 

Afetivo e 34% no Apoio IES. 

O grau de concordância é intermediário para bom, nos grupos Geral e Afetivo. No 

grupo Apoio IES, é leve para bom. 

 

 

30. Procuro levar a situação para um terreno em que eu conheça bem 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 1% 21% 51% 25% 

AFETIVO 1% 3% 13% 62% 21% 

APOIO IES 1% 40% 0% 30% 29% 
 

 

Ao responderem se procuram levar a situação para um terreno em que eles 

conhecem bem, os grupos indicam “muitas vezes” com 51% no Geral, 62% no Afetivo e 40% 

no Apoio IES.  

O grau de concordância varia de intermediário para alto, nos grupos Geral e 

Afetivo. No Apoio IES, de intermediário para bom. 

 

 

 

 



 165

31. Procuro criar uma situação relaxada 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 6% 27% 39% 27% 

AFETIVO 1% 6% 30% 28% 35% 

APOIO IES 0% 52% 7% 25% 16% 
 

A concordância com a questão 31, ou seja, se procuram criar uma situação 

relaxada, os professores respondem que isso se dá “muitas vezes” para o grupo Geral (39%) e 

Apoio IES (52%). Os afetivos indicam “quase sempre” (35%). 

A variação da concordância está entre intermediária para bom, nos grupos Geral e 

Apoio IES. E de leve para bom, no Afetivo. 

 

32. Trato de conhecer e preparar-me para a situação 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 0% 7% 40% 52% 

AFETIVO 1% 0% 11% 44% 43% 

APOIO IES 0% 0% 4% 35% 62% 
 

Em relação a buscar conhecer e preparar-se para a situação-problema, aparece o 

item “quase sempre” para Geral (52%) e apoio IES (62%). O Afetivo indica “muitas vezes” 

(44%). Ambos os itens dizem da concordância com a questão. 

A concordância é intermediária para os grupos Geral e Afetivo, com tendência 

para alto. Para o grupo Apoio IES, o grau de concordância é bom e tende para alto. 

 

33. Busco o contato com as pessoas mais próximas 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 1% 0% 5% 29% 65% 

AFETIVO 1% 0% 7% 43% 48% 

APOIO IES 0% 0% 4% 14% 82% 
 

Quanto ao fato de buscar contato com as pessoas mais próximas, o item “quase 

sempre” emerge para 65% no Geral, 82% no Afetivo e 48% no Apoio IES.  

O grau de concordância é alto para todos os grupos. 
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Sinteticamente, o Afrontamento de Conduta Motora Centrado na Situação (AC-

MS) descreve um quadro em que os professores assinalam que tratam de agir, em vez de ficar 

sem fazer nada, e que fazem coisas para atrair a atenção dos outros para o problema, buscando 

soluções. 

Quanto a levar a situação para um terreno em que ele conheça bem, o grupo 

concorda, em especial o Afetivo. 

Os professores indicam que tratam de conhecer e de se prepararem para a situação 

de modo significativo para o grupo Apoio IES. Afirmam, também, que buscam o contato com 

as pessoas mais próximas, de maneira bem coesa para o grupo de Apoio IES (82%) e no Geral 

(65%).  

 

7. AC-ME (Afrontamento de Conduta Motora Centrado na Emoção), com seis 

questões: 

 

34.Faço coisas que me ajudem a relaxar 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 1% 30% 34% 35% 

AFETIVO 0% 0% 24% 43% 33% 

APOIO IES 0% 37% 3% 36% 24% 
 

 

Em relação a fazer coisas para ajudar a relaxar, os professores dizem “quase 

sempre”, com 35% das respostas, no grupo Geral, e 37% no Apoio IES. E dizem “muitas 

vezes” para 43% do grupo Afetivo.  

O grau de concordância desta questão varia, de leve para bom, no Geral; de 

intermediário para bom, no Afetivo e no Apoio IES. 

 

 

35. Faço pequenas coisas que me ajudam a estar ativo e sereno 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 4% 16% 35% 44% 

AFETIVO 0% 3% 8% 40% 50% 

APOIO IES 0% 6% 27% 30% 37% 
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Ao responderem se fazem pequenas coisas que os ajudam a estar ativos e serenos, 

os professores indicam os itens “quase sempre” com 44% no Geral, e 50% no Afetivo e 37%, 

no Apoio IES, acenando para um grau de concordância, de intermediário para alto, nos grupos 

Geral e Afetivo, e de intermediário para bom, no grupo Apoio IES. 

 

 

36. Faço coisa para diminuir meu nível da tensão 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 0% 25% 47% 28% 

AFETIVO 0% 0% 12% 56% 32% 

APOIO IES 0% 41% 0% 36% 23% 
 

 

Quanto a fazerem coisas para diminuir seu nível da tensão, os itens que aparecem 

são “muitas vezes” com 47% no Geral e 56% no Afetivo. Já para o Apoio IES, emerge a 

distribuição de 41% para o item “umas vezes sim, outras vezes não”. 

O grau de concordância vai de intermediário a alto no grupo Geral, de bom para 

alto no Afetivo, e de intermediário para bom no grupo Apoio IES. 

 

 

37. Procuro usar minhas melhores habilidades para sentir-me mais seguro 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 1% 4% 49% 45% 

AFETIVO 0% 0% 0% 56% 44% 

APOIO IES 0% 3% 8% 43% 47% 
 

 

Em relação à questão se procuram usar suas melhores habilidades para sentirem-

se mais seguros, os professores respondem “muitas vezes” com 44% no Geral, 61% no 

Afetivo e 44% no Apoio IES. O grau de concordância se situa de intermediário a alto. 
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38. Faço coisas que me ajudam a aumentar minha sensação de controle 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 0% 0% 20% 35% 44% 

AFETIVO 0% 0% 16% 43% 41% 

APOIO IES 0% 48% 0% 25% 27% 
 

Em relação a fazer coisas que os ajudem a aumentar a própria sensação de 

controle, os professores assinalam “quase sempre” para 44% do Geral e 48% do Apoio IES. 

Para o grupo Afetivo, aflora o item “muitas vezes”, com 43% das respostas.  

A concordância tem grau de intermediário a alto. 

 

 

39. Tento falar de maneira espontânea e suave para acalmar-me 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 
0% 3% 8% 53% 36% 

AFETIVO 
0% 0% 4% 48% 48% 

APOIO 
IES 0% 6% 13% 59% 22% 

 

Ao se manifestarem sobre tentar falar de maneira espontânea e suave para se 

acalmarem, os professores assinalam “muitas vezes” com 53% no Geral, 48% no Afetivo e 

59% no Apoio IES. No Afetivo também aparece o item “quase sempre”, com 48%.  

O grau de concordância é de intermediário a alto. 

Em síntese, o Afrontamento de Conduta Motora Centrado na Emoção (AC-ME) 

vai apontar que os professores dizem fazer coisas que os ajudem a relaxar e que fazem 

pequenas coisas que os ajudem a estar ativos e serenos. 

Todos indicam fazer algo para diminuir seu nível da tensão e que usam de suas 

melhores habilidades para se sentirem mais seguros. 

A opinião quanto ao fato de fazerem coisas que os ajudam a aumentar a sensação 

de controle é assinalada e que procuram falar de maneira espontânea e suave para se 

acalmarem. 
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8. AP (Afrontamento Passivo), com duas questões: 

 

40. Não faço nada especial e tento passar despercebido 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 32% 17% 26% 17% 7% 

AFETIVO 31% 22% 25% 22% 0% 

APOIO IES 33% 12% 27% 12% 15% 
 

 

Em relação a não fazerem nada especial e tentarem passar despercebidos, os 

professores indicam grau de discordância. Assinalam “quase nunca” com 32% no Geral, 31% 

do Afetivo e 33% do Apoio IES. 

O grau de discordância varia, de leve para intermediário, em todos os grupos. 

 

 

41. Trato de falar pouco e não ser o centro da atenção das conversas 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 5% 7% 46% 17% 25% 

AFETIVO 7% 11% 49% 15% 18% 

APOIO IES 3% 43% 3% 19% 32% 
 

 

Ao responderem se procuram falar pouco e não ser o centro da atenção das 

conversas, as respostas apontam para “umas vezes sim, outras vezes não” para 46% do Geral, 

49% do Afetivo e 43% do Apoio IES. 

O grau de concordância é de intermediário para bom nos grupos Geral e Apoio 

IES. Será intermediário no Afetivo. 

Aqui, também aparece leve grau de discordância da questão para o grupo Afetivo, 

e baixo para o Geral e o Apoio IES. 

De modo geral, o Afrontamento Passivo (AP) aponta que os professores 

discordam de que não fazem nada especial e tentam passar despercebido.  
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Revelam que concordam em relação a falar pouco e não ser o centro da atenção 

das conversas.  

A situação é contraditória e assinala o afrontamento passivo nos três grupos.  

 

 

9. AE (Afrontamento Evitativo), com uma questão: 

 

42. Tento fugir ou evitar esta situação ou qualquer outra relacionada com ela 

 

 Quase nunca Poucas vezes Umas vezes sim, 
outras vezes não Muitas vezes Quase sempre 

GERAL 28% 5% 39% 21% 7% 

AFETIVO 36% 0% 42% 22% 0% 

APOIO IES 20% 38% 10% 20% 13% 
 

 

Quanto a tentar fugir ou evitar esta situação ou qualquer outra relacionada com 

ela, o item “umas vezes sim, outras não” obteve predominância para 39% do Geral, 42% do 

Afetivo e 38% do Apoio IES. 

O Afrontamento Evitativo (AE), como última categoria de análise do IVA, 

sinaliza que os professores respondem com grau de concordância intermediário para todos os 

grupos e grau de discordância intermediário para Geral e Apoio IES. Para o grupo Afetivo, 

surge bom grau de discordância, assinalando divisão de opiniões dentro do próprio grupo. 

Os três grupos revelam não adotar o método/forma de afrontamento evitativo nas 

situações-problema, apesar de exceções, conforme indica o grupo Afetivo. 

 

 

 

4.2.2.B) Apresentação da análise do IVA 

 

Antes de descrever esta análise, significativo ilustrar os dados para melhor 

compreender os resultados do IVA. 

Ilustrativamente, o IVA pode ser apresentado conforme tabela de análise da 

seguinte forma: 
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QUADRO 14: Análise de categorias do IVA 

 

GERAL AFETIVO APOIO IES 

 

CATEGORIAS 

/ 

ITENS 

QUA

SE 

NUN

CA 

POU

CAS 

VEZ

ES 

UM

AS 

SIM 

OUT

RAS 

NÃO 

MUI

TAS 

VEZ

ES 

QUA

SE 

SEM

PRE 

QUA

SE 

NUN

CA 

POU

CAS 

VEZ

ES 

UM

AS 

SIM 

OUT

RAS 

NÃO

MUI

TAS 

VEZ

ES 

QUA

SE 

SEM

PRE 

QUA

SE 

NUN

CA 

POU

CAS 

VEZ

ES 
 

UM

AS 

SIM 

OUT

RAS 

NÃO 

MUI

TAS 

VEZ

ES 

QUA

SE 

SEM

PRE 

1.VSA 4 7 14 25 50 7 12 16 36 28 2 5 12 18 63 

2.VSD 3 5 13 31 47 3 6 12 33 45 3 4 15 30 48 

3.VSI 20 14 28 19 19 14 17 29 19 21 27 11 27 18 18 

4.ACS 3 2 20 26 48 3 3 17 30 47 3 1 23 23 50 

5.ACE 1 2 14 39 45 1 3 14 35 47 0 0 15 43 42 

6.AC-MS 1 3 14 38 44 1 3 13 45 39 0 3 14 31 51 

7.AC-ME 0 2 17 42 39 0 0 10 48 42 0 3 25 37 36 

8.AP 15 11 39 17 19 16 15 40 18 11 14 6 38 17 26 

9. AE 28 5 39 21 7 36 0 42 22 0 20 10 20 13 38 

 

 

Somando os itens, pode-se chegar ao grau de concordância e discordância de cada 

categoria. 

Para adequada apreensão, elaborou-se um quadro comparativo do grau de 

concordância e discordância dos três tipos de situações-problema analisados no IVA . Para 

este quadro, fez-se novo somatório dos itens. Confira a tabela 8. 

 

Tabela 8: Comparação do grau de concordância e discordância das situações-problema 

 
 

VALORAÇÃO FORMA/MÉTODO DE 

 

GRUPOS 
 

VSA 

% 

 

VSD 

% 

 

VSI 

% 

 

ESTRATÉGIA DE 

AFRONTAMENTO 

CENTRADA NA 

SITUAÇÃO 

% 

 

ESTRATÉGIA DE 

AFRONTAMENTO 

CENTRADA NA 

EMOÇÃO 

% 

 

FREQUÊNCIA DO 

AFRONTAMENTO DE 

CONDUTA-MOTORA 

CENTRADA NA 

SITUAÇÃO 

% 

 

FREQUÊNCIA DO 

AFRONTAMENTO DE 

CONDUTA-MOTORA 

CENTRADA NA 

EMOÇÃO 

% 

 

PASSIVO 

% 

 

EVITATIVO 

% 

GERAL 89 91 66 94 98 96 98 75 72 

AFETIVO 80 90 69 94 96 97 100 71 78 

APOIO 

IES 

93 93 65 96 100 96 98 81 71 

 

 

Ao comparar as respostas, verificam-se algumas diferenças entre as formas de 

valorar e afrontar as situações-problema, conforme cada uma delas, especificamente. 

 



 172

As categorias apontam para os seguintes graus de concordância e discordância: 

 

1. A valoração das situações-problema dos professores evidencia alto grau para 

Ameaça e Desafio, com índice maior para sê-lo um Desafio, nos três grupos; 

2. Para o grupo Apoio IES, além do grau de valoração como Desafio, aparece, na 

mesma medida, a valoração como Ameaça; 

3. O grau de concordância é alto para a Estratégia de Afrontamento Centrada na 

Situação e na Emoção, com ênfase maior na Emoção para os três grupos;  

4. A freqüência do Afrontamento de Conduta-Motora Centrada na Situação e na 

Emoção é de alto grau de concordância, com maior destaque para Emoção, nos 

três grupos; 

5. A Forma/Método de Afrontamento Passivo apresenta bom grau de concordância 

para o grupo Geral. Esse grupo também apresenta bom grau de discordância do 

Método Evitativo. Já o grupo Afetivo, indica alto grau de concordância para o 

Método Evitativo. Quanto ao grupo Apoio IES, apresenta alto grau para Método 

Passivo.  

 

Os dados indicam que os três grupos de professores, com situações-problema 

diferentes, têm a valoração como Desafio. 

Já as estratégias de afrontamento, são centradas na Emoção.  

A conduta motora também é centrada na emoção. 

A forma de afrontamento é passiva para os grupos Geral e Apoio; evitativa, no 

grupo Afetivo. 

 

 

4.3. Discussão dos Resultados 

 

Ao estudar as categorias de valores originárias do questionário e as formas de 

valoração e de afrontamento, resultantes do IVA, pode-se identificar as tendências de 

valoração e afrontamento dos professores da área da saúde em relação ao ensino superior. 

Para compreender estas tendências, descreve-se, a seguir, o processo de 

objetivação e ancoragem dos professores. 

Ao discutir o processo de objetivação, parte-se das seguintes perguntas: 

1. O que está sendo naturalizado? 
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2. Quais práticas dizem estar utilizando em suas aulas e nos afrontamentos dos 

conflitos do cotidiano?  

Inicia-se apontando que as significações, materializadas nas palavras e/ou 

expressões, mostraram, nos três momentos da objetivação: construção seletiva, 

esquematização e naturalização, expressões reducionistas dos aspectos normativos e 

funcionais do ensino superior e acentuadas explicações de aspectos técnico-pedagógicos.  

Desse modo, uma primeira análise, mediante a leitura flutuante com seleção da 

freqüência das frases, sugere que os professores exacerbaram algumas categorias de valores e 

reduziram outras. No primeiro caso, acentuaram com demasia de explicações as questões 

referentes à utilização de recursos didáticos pedagógicos e à própria ação como professor. No 

segundo, conferiram uma ‘redução’, ocultando elementos de atividades ligadas ao ensino 

superior como a ‘extensão’, ‘políticas educacionais’, ‘diretrizes curriculares nacionais’, 

‘democracia’, ‘autonomia’, ‘gestão participativa’, etc.  

A redução é expressiva na categoria valores normativos (p. 144), que indica como 

os professores pensam ser o ensino superior, suas normas, seus direitos, permitindo verificar o 

pensamento crítico sobre essas questões. 

O excesso se deu na categoria de valores gnosiológico-pedagógicos, que aponta o 

que os professores pensam que fazem e como fazem no ensino superior. 

Com a redução do conhecimento e, portanto, da valoração sobre o ensino 

superior, denota-se que o ensino superior se encerra na técnica de ensino. Tal olhar docente 

indica o ‘falso pragmatismo’ adotado na IES. O adjetivo ‘falso’, para apontar que, mesmo 

tendo a necessidade de ser ‘prático’, o professor faz certa ‘confusão didática’ e se perde nas 

concepções das técnicas e tendências pedagógicas. 

O termo ‘confusão didática’ é utilizado para frisar que há dificuldade de 

entendimento em relação à didática76 e à escolha de procedimentos pedagógicos adequados 

para se posicionar como professor da tendência pedagógica almejada por eles. Assim sendo, 

denominam-se ‘facilitadores’, e suas técnicas são o mais tradicionais possível. A situação 

inversa também aparece: os tradicionais indicam as técnicas mais progressistas.  

Para melhor perceber o exposto, faz-se uma digressão, apresentando alguns 

conceitos da didática pautada em Libâneo (1985), que investigou a teoria educacional e 

analisou alguns modelos educacionais, delineando algumas das tendências pedagógicas 

inseridas na prática escolar brasileira. Ele divide as tendências em dois grandes blocos: a 

                                                 
76 Didática, segundo o dicionário HOUAISS (2002) é o conceito mais claro que podemos adotar para entendê-la 
como parte da pedagogia. É, então, entendida como sendo parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos 
que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. 
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tendência liberal, com quatro possibilidades distintas, e a progressista, com três. (Cf. Quadro 

14).  

O autor apresenta os fundamentos da Educação à luz das diferentes propostas 

didático-pedagógicas, partindo do modelo da escola tradicional e passando pelas diferentes 

escolas e tendências pedagógicas, permitindo a compreensão dos modelos de ensino-

aprendizagem e o papel da escola, de aluno, de professor, de fundamentação em que se apóia. 

Cabe esclarecer a tênue diferença conceitual entre metodologia, método e técnica 

de ensino e instrumentos didático-pedagógicos ou instrucionais.  

A metodologia é o conjunto organizado de procedimentos objetivos e subjetivos 

para efetivação do ensino-aprendizagem. Diz das regras e estratégias de ensino-aprendizagem, 

com uso de métodos específicos. Cada área de conhecimento tem metodologias próprias, 

como educação, alfabetização, matemática, física, etc. 

Os métodos de ensino dizem da lógica, do caminho e dos procedimentos técnicos 

do ensino-aprendizagem. 

A técnica de ensino, ou seja, a operacionalização do método são os procedimentos 

de ensino-aprendizagem, também denominados de ensinagem.  

A escolha de cada um desses elementos didáticos exige do professor, além do 

conhecimento em didática, uma postura reflexiva para adequar as escolhas aos objetivos ou 

propósitos de suas aulas. 

Quanto às técnicas de ensino ou procedimentos e estratégias para trabalhar o 

conteúdo ou promover o ensino-aprendizagem/ensinagem, pode ser dividido em quatro 

grupos: 

 

1. aula expositiva; 

2. aula expositivo-dialógica 

3. pesquisa 

4. trabalhos de grupos: dinâmicas de grupo, phillip 66, G.O. e G.V ( grupo de 

observação e grupo de verbalização), painel integrado, seminários , debates , 

dramatização, círculo de estudo, mesa-redonda, estudo de caso, oficinas, 

workshop, laboratório, jogos didáticos, psicodramas, estudo dirigido, estudo do 

meio; seminários, entre outros. 
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Quadro 15: Síntese das tendências pedagógicas, segundo Libâneo (1985) 
 

Tendência 
Pedagógica Papel da Escola Conteúdos Métodos 

Relação  
Professor 
- aluno 

Aprendizagem Manifestações 

Pedagogia  
Liberal  
Tradicional 

Preparação 
intelectual e moral 
dos alunos para 
assumir seu papel na 
sociedade. 

São conhecimento e 
valores sociais 
acumulados através 
dos tempos e 
repassados aos 
alunos como 
verdades absolutas. 

Exposição e 
demonstração verbal 
da matéria e / ou por 
meios de modelos. 

Autoridade imposta 
pelo professor que 
exige atitude 
receptiva do aluno. 

A aprendizagem é 
passiva, ou seja, 
receptiva e mecânica, 
sem se considerar as 
características 
próprias de cada 
idade. 

Nas escolas que 
adotam filosofias 
humanistas clássicas 
ou científicas. 
(Rousseau) 

Tendência  
Liberal Renovadora 
Progressiva 

A escola deve se 
adequar às 
necessidades 
individuais ao meio 
social. 

Os conteúdos são 
estabelecidos a 
partir das 
experiências vividas 
pelos alunos diante 
das situações-
problemas. 

Por meio de 
experiências, 
pesquisas e método 
de solução de 
problemas. 

O professor é 
auxiliador no 
desenvolvimento 
livre da criança. 

É baseada na 
motivação e na 
estimulação de 
problemas. 

Montessori Decroly  
Dewey  
Piaget  
Lauro de oliveira Lima

 Tendência 
Liberal Renovadora 
não-diretiva (Escola 
Nova) 

Formação de 
atitudes. 

Baseia-se na busca 
dos conhecimentos 
pelos próprios 
alunos. 

Método baseado na 
facilitação da 
aprendizagem. 

Educação 
centralizada no 
aluno, e o professor 
é quem garantirá um 
relacionamento de 
respeito. 

Aprender é modificar 
as percepções da 
realidade. 

Carl Rogers, 
"Sumermerhill" escola 
de A. Neill. 

Tendência 
Liberal  
Tecnicista. 

É modeladora do 
comportamento 
humano através de 
técnicas específicas. 

São informações 
ordenadas numa 
seqüência lógica e 
psicológica. 

Procedimentos e 
técnicas para a 
transmissão e 
recepção de 
informações. 

Relação objetiva em 
que o professor 
transmite 
informações, e o 
aluno vai fixá-las. 

Aprendizagem 
baseada no 
desempenho. 

Leis 5.540/68  
e  
5.692/71. 

  Tendência 
Progressista 
Libertadora 

Não atua em 
escolas, porém visa 
levar professores e 
alunos a atingir um 
nível de consciência 
da realidade em que 
vivem na busca da 
transformação 
social. 

Temas geradores. Grupos de 
discussão. 

A relação é de igual 
para igual, 
horizontalmente.   

Resolução da 
situação-problema. Paulo Freire. 

Tendência 
Progressista 
Libertária. 

Transformação da 
personalidade num 
sentido libertário e 
autogestionário. 

As matérias são 
colocadas, mas não 
exigidas. 

Vivência grupal na 
forma de auto-
gestão. 

É não diretiva, o 
professor é 
orientador e os 
alunos livres. 

Aprendiagem 
informal, via grupo. 

C. Freinet  
Miguel Gonzales 
Arroyo. 

Tendência 
Progressista "crítico 
social  
dos conteúdos ou 
"histórico-crítica" 

Difusão dos 
conteúdos. 

Conteúdos culturais 
universais que são 
incorporados pela 
humanidade ante a 
realidade social. 

O método parte de 
uma relação direta 
da experiência do 
aluno confrontada 
com o saber 
sistematizado. 

Papel do aluno 
como participador, e 
do professor como 
mediador entre o 
saber e o aluno. 

Makarenko 
B. Charlot 
Suchodoski 
Manacorda 
G. Snyders 
Demerval Saviani. 

Baseadas nas 
estruturas cognitivas 
já estruturadas nos 
alunos. 

 
 

 

Os instrumentos ou recurso didático-pedagógicos para realização das aulas podem 

ser de natureza concreta ou virtual. Tecnológicos ou não. Entre os concretos, estão desde os 

papéis (livros, periódicos, apostilas, jornais, etc.) até os de utensílios específicos de cada 

profissão (instrumentos cirúrgicos, bolas, etc.). Entre os virtuais, encontram-se os sons e 

imagens que podem ser apresentados por meio de filmes, músicas, slides, retroprojetores, 

projetor multimídia, etc.  

Daí apontar que as confusões que os professores vivem, em parte, é em função do 

contexto que não oferece condições para instaurar uma tendência pedagógica adequada aos 

objetivos da disciplina e do curso, considerando carga horária restrita, número de alunos. A 

outra parte, pode ser delegada ao conhecimento didático deficitário dos professores. 
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Portanto, observa-se que, na esquematização / formação do núcleo ou dimensão 

icônica das representações sociais sobre o ensino superior, o professor procura tornar o 

conhecimento didático-pedagógico em algo familiar, coerente com o referencial que já traz 

consigo, mediante sua experiência. No entanto, quando tenta explicá-las, não se vale de 

argumentos técnicos nem teóricos referentes às técnicas que diz estar usando. A linguagem é, 

no mínimo, figurativa. Sua naturalização ocorre mediante a materialização dos elementos 

conceituais da educação em elementos da sua realidade de senso-comum. Esta análise aporta 

a idéia de que “o professor se vê pressionado pela pedagogia oficial que prega a racionalidade 

e a produtividade do sistema e do seu trabalho, isto é, ênfase nos meios (tecnicismo)”. 

(LIBÂNEO, 1989, p. 20). 

No que toca à função do ensino superior, os professores reduzem o processo a 

‘formar’, descritos nos valores normativos, apontando que a racionalidade moral-prática, com 

relação aos direitos e ao pensamento crítico-reflexivo, se limita à racionalidade técnica.  

Das Diretrizes do PNE, das sete finalidades indicadas na LDB, e das dez funções 

da OCDE, reduz-se o objetivo do ensino superior77 a ‘formar’ o aluno, pouco especificando 

em que condições e / ou qualificações. 

O inciso da LDB contemplado é o II. Os incisos IV, V e VI ficaram sem nenhuma 

indicação. A visão é pouco generalista, mas também não se encontra na especificidade da 

formação. Apesar da idéia intuitiva do espírito da Lei/LDB, a visão é generalizada e dispersa, 

escapando o detalhamento do texto da Lei, em especial pelo fato de que se trata de descrever a 

graduação. 

Se considerarmos as finalidades internas da IES, descritas em seu PDI e divulgada 

nos documentos dela, nenhum de seus itens é contemplado na comunicação dos professores78

Em síntese, a ‘figuração’, como processo de objetivação, indicou que os 

professores organizaram o conceito do objeto, em função de outros conceitos mais concretos, 

da vivência desses professores no contexto em que as explicações de procedimentos técnicos 

são usadas para entender conceitos mais complexos, como a metodologia de ensino. 

Em relação à ancoragem, observa-se que, ao configurar os sentidos, tornando-o 

não familiar (conhecimentos sobre o ensino superior e conhecimentos sobre a atividade 

docentes) em familiar (representações sociais), estabelece-se uma organização das relações 

sociais, observadas nas questões de análise do nível de satisfação dos professores em relação 

aos seus alunos, pares e ‘chefias’. 

                                                 
77 Cf. Pólo Epistemológico, item 1.1, subitem 1.1.2, p.65-67. 
78 Cf. ibidem, p35. 
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Para melhor compreender a ancoragem, foram inventariadas as âncoras que 

sustentam as representações sociais desses professores, resultando nas categorias de valores.  

Observou-se que a questão da relação social é o que leva os professores a se 

embasarem para o afrontamento. Daí decorre que as categorias de valores sociorelacionais, 

identitários e socioprofissionais se encerram muito mais na valoração como ameaça para 

questões de Apoio IES, ou seja, as críticas são contidas, como se observa na categoria de 

valores normativos. Para afrontá-las, recorrem a estratégias focadas na emoção, e são 

passivas. Quando se tem a valoração como desafio, indicada para situações do âmbito afetivo, 

as atitudes ante a questão são também focadas na emoção, mas usam de estratégias evitativas 

em seu afrontamento. 

A comunicação desse grupo apresenta uma tendência à “propagação” como forma 

de ajustar os conceitos e conhecimentos sobre o ensino superior aos princípios que fundam a 

especificidade do grupo – o não-saber sobre a função social e sobre política do ensino 

superior, mas sobre a dinâmica retalhadora da IES.  

Esta forma de comunicação -- “vigiar a manutenção das representações, já 

existentes, e integrar as novas representações num quadro de pensamento que não afete as 

primeiras” - identifica o lema subjacente da IES.  

De modo geral, os professores estabeleceram uma codificação em uma categoria 

específica que se efetua com relação ao padrão de comunicação que permitiu uma 

classificação através de uma imagem mental, ou formas, ou figuras, mas todas com pouco 

grau de estranheza. Daí a divisão de grupos centrados no Apoio à IES e os centrados no 

Afetivo que levam os grupos a estabelecer estratégias de afrontamentos, diferenciadas ou 

semelhantes por pequenos grupos, como visto na análise do IVA. 

Por fim, o sistema de comunicação e a construção de representações sociais, 

sobre/ no ensino superior, permitem inferir que há uma crise de identidade configurada no 

grupo pesquisado.  

Aqui, retomam-se as reflexões sobre o pressuposto de que a função do ensino 

superior sofre o rompimento mediante a comunicação estabelecida pelas representações 

sociais dos professores sobre este. Tal constatação é visível quando o grau de importância fica 

marcado pela constância dos temas e da sua ausência no questionário. A constância nos 

aspectos técnicos do ensino superior, bem assim sua ausência de aspectos normativos e 

reguladores. 

No mais das vezes, as representações sociais dos professores em relação ao ensino 

superior, ou seja, os valores iniciais dos professores e os que eles têm no momento da 
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pesquisa sobre o objeto representado, tanto no questionário quanto no IVA, indicaram o 

ensino superior como um lugar onde: 

a. as relações são fáceis, por conta de sua superficialidade; 

b. as questões afetivo-relacionais são consideradas um desafio, sobretudo como 

uma ameaça, no que se refere à relação com as normas internas da IES, denominadas de 

Apoio IES. 

c. forma para o mercado; 

d. o fazer docente é uma técnica; 

e. o afrontamento cognitivo não foca as situações-problema, mas as emoções, 

numa tentativa de reduzi-las; 

f. as condutas motoras também são dirigidas a reduzir a emoção; 

e. os afrontamentos são passivos ou evitativos; 

As representações sociais percebidas favorecem novas conjecturas sobre o grau de 

importância (valoração) do conhecimento que os professores estão dispensando para se 

afrontarem com o ensino superior. Para discutir tais representações, é indispensável pensar as 

condições do ensino superior: apoio subjetivo e objetivo. 

Considera-se que, para a efetivação do ensino superior, os apoios objetivos e 

subjetivos se fazem necessários.  

Na análise dos conhecimentos e valores dos professores sobre o ensino superior, 

percebe-se que o apoio subjetivo e objetivo dispensado aos professores difere em ordem e 

grau, implicando nas condições da docência.  

O apoio subjetivo, de modo geral, pode ser agrupado em práticas pedagógicas e 

práticas políticas. Por sua vez, os apoios objetivos são estruturais: de apoio para pesquisa e 

para extensão. Todos dependem da postura política da IES. São do âmbito de escolha e de 

construção de política participativa, ou seja, são de ordem de decisão e de participação do 

colegiado de professores, alunos e técnicos. 

O apoio subjetivo agrupa condições das IES para as práticas pedagógicas: 

• Treinamento, educação continuada, eventos científicos, acadêmicos e culturais; 

• Ambiente favorável para a boa relação professor-aluno, professor-hierarquia 

administrativa (chefe de departamento, coordenação, reitoria, etc.), pautado na 

democracia, autonomia e respeito; 

• Valorização da atividade docente;  

• Espaço para a discussão no/do coletivo;  

• Acesso fácil às instâncias para se tomar as principais decisões acadêmico-

administrativas dentro da instituição (chefe de departamento; conselho 
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departamental; coordenação de curso; reitoria; conselho de ensino e pesquisa; 

mantenedora; conselho da mantenedora); 

• Valorização da docência pelo docente, pela hierarquia, alunos e sindicatos. 

 

Por apoio objetivo, entende-se o que a IES cria para proporcionar condições 

materiais aos professores. São estruturas físicas, tais como: salas de aula, biblioteca, 

laboratório, equipamentos, o número e tamanho das turmas. 

Essas condições podem estabelecer dificuldades e obstáculos, ou favorecer a 

qualidade de ensino.  

O equilíbrio entre o apoio subjetivo e o objetivo é imprescindível para o fazer 

acadêmico. Esse pode ser agrupado em: 

• Aplicação de métodos e técnicas de ensino  

• A existência de articulação entre o ensino de graduação e o ensino de pós-

graduação, atendendo às exigências de pesquisa como forma de inovação do 

conhecimento. 

• Adequação inovadora à idéia do regime de avaliação; 

 

Acredita-se, então, que o sucesso das políticas externas e internas depende, em 

grande medida, da sua incorporação no e pelo corpo docente, uma vez que esses carregam a 

força da criação. No entanto, jamais serão os únicos responsáveis pelo processo educacional.  

Observou-se que os valores diante do ensino superior podem ser abstraídos dos 

conhecimentos e retornam a configurar conhecimentos de dois modos: conhecimento com 

fins de auto-regulação/adaptação passiva, ou conhecimento-autonomia/crítica.  

Em relação à valoração, os professores correspondem às categorias de valores 

apontados no questionário, sugerindo o conhecimento como auto-regulação/adaptação 

passiva. 

Considerando o que expusemos, assinala-se que, entre as tendências de valoração 

e afrontamento dos professores estudados, estão as de perceber o ensino superior ora como 

desafio ora como ameaça.  

Em poucas palavras, as estratégias de afrontamento cognitivo e as condutas 

motoras são dirigidas para reduzir a emoção. A baixa autodeterminação pouco faz para inferir, 

adotando uma atitude passiva para as questões normativas e de direito (Apoio IES), e 

evitativa em relação às questões afetivo-relacionais. 
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A análise deste quadro põe às claras uma tendência à subjetivação da análise e 

uma objetivação da ameaça, pois não focam na situação, e sim na emoção, como forma de 

afrontar os conflitos. 

Associando o questionário ao IVA, pode-se dizer que os professores formaram 

grupos que convivem num espaço social - no ensino superior -, e, embora nos mesmos cursos 

denotam pouca comunicação. Razões diversas: horistas, uma vez por semestre palestras 

pedagógicas, raros momentos de reuniões ou encontros pedagógicos, o que prejudica a 

consolidação de valores com foco na autonomia, apesar de terem apresentado representações 

sociais sobre o objeto (ensino superior) com valores em comum (conforme resultado de 

categorização de valores).  

Parece haver conceitos representacionais com valores (importância) sobre o 

objeto, de modo já consolidado, mas não valorações representacionais. De outro modo, os 

professores compreendem o ensino superior a partir de valores em comum – extraídos dos 

questionários -, mas quando esses são postos para determinar a situação que os “afligem”, - 

indicados no IVA-, a valoração se faz de diferentes formas, conforme os grupos, do mesmo 

modo como os tipos de afrontamento se diferenciam. 

Enfim, a valoração e o afrontamento dos professores assinalam o rompimento das 

funções do ensino superior na IES investigada, considerando que este se faz por força da 

própria legislação externa e interna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A história nos mostra que a expansão do ensino superior com as instituições 

superiores privadas se faz ambígua e favorece o rompimento da função do ensino superior.  

Os movimentos das IES privadas, em nome da necessidade de expansão e de 

ganharem o mercado, mesmo em cursos da área da saúde, em que ainda há considerável 

seleção de professores e alunos, rigorosa avaliação de conselhos para conter a massificação e 

desqualificação do ensino, vêm sofrendo o não-atendimento das necessidades de uma 

educação comprometida com as normas e legislações educacionais.  

Comparando as IES privadas e as reformas do ensino superior propostas nos 

diversas épocas do MEC, assinala-se, tomando de empréstimo as palavras de Schuwartzman 

(1988, p.51), que se trata de um processo de “colocar o carro à frente dos bois”. Noutras 

palavras, o MEC abre frente para discussões, mas encerra suas propostas tendenciosamente e 

sem condição de realizações. Por sua vez, as IES oferecem cursos antes de estudar sua 

viabilidade (a medicina representa rara exceção); pensam em estruturas antes de conceituar 

sua missão; elaboram seus projetos pedagógicos in gabinete; não viabilizam a educação 

continuada ou encerram esta atividade de apoio subjetivo a encontros pontuais, sem espaço 

para reflexões; não estabelecem planos de carreira viáveis, assentados nas perspectivas que 

privilegiem o fazer docente, respeitada a condição de ser professor. 

Portanto, as conseqüências das políticas são de duas ordens: 

 

1.Externas às IES, ou seja, as “mequianas”. Estas são positivas e negativas. 

 

As positivas são: 

• Favorecer a avaliação externa e instigar as internas; 

• Provocar a organização interna das IES para ter um mínimo de organização 

acadêmica, estrutura física e de política de qualificação docente. 

 

As negativas são: 

• Provocar adaptações das IES privadas às normas federais e estatais; 

• Promover, indiretamente, o desemprego de professores, mediante as exigências 

feitas às IES privadas, em relação ao quadro de professores qualificados. 

2 Internas às IES, ou seja, institucionais. São positivas e negativas.  

 



 182

 

As positivas: 

• Mobilizar a IES para cumprir um mínimo de organização acadêmica, estrutura 

física e qualificação docente; 

• Adaptar a IES às regras do quadro docente qualificado. 

 

As negativas são: 

• Adaptar a IES às regras do quadro docente qualificado, demitindo professores 

para atender, economicamente, ao que impõe a legislação no que respeita à 

contratação de mestres e doutores. 

• Muita propaganda enganosa sobre qualidade e sobre avaliação conquistada nos 

órgãos oficiais, içadas como bandeiras. 

 

Aos professores cabe a tarefa de adaptação às regras e normas externas e internas. 

Para o caso examinado, ficou evidenciado que a questão legislativa ou normativa não é o fator 

estressante. Em contrário disso, é a valoração que o sujeito dá a este fator, diante das ameaças 

que oferecem.  

Observou-se que os produtos e os processos das representações sociais 

encontrados, nos discursos dos professores, ou seja, as categorias de valoração e as formas de 

afrontamento expressam, claramente, a influência da cultura e do contexto histórico-social 

como favoráveis ao rompimento das funções do ensino superior.  

Considerando que “a essência dos valores e sua existência estão na relação da 

dimensão histórico-social, (KIERKEGAARD apud GRINSPUN, 2002), confirma-se a idéia 

de que a construção dos valores se faz a partir do significado que lhe empresta a cultura onde 

foram construídos. De outro modo, os conhecimentos compartilhados na cultura têm funções 

que configuram valores, agem e operam na valoração e nas formas de afrontamento, diante do 

ensino superior. 

Depreende-se, então, que o crescimento rápido do ensino superior privado, 

somado às mudanças legislativas, administrativas e técnico-didáticas, compõem um “magma” 

que favorece o rompimento da função do ensino superior. A expansão, desarticulada da sua 

função, vem imprimindo valores configurados nas e pelas representações sociais de ensino 

superior para professores que, por sua vez, e, concomitantemente, atribuem valorações, 

induzindo a objetivar práticas destoantes das manifestadas em discursos legislativos e de seus 
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próprios discursos, acarretando conseqüências sociais e psicossociais ainda pouco esmiuçadas 

em estudos.  

A situação se agrava quando um país, em crise na área da saúde, presencia a 

abertura de cursos nessa área sem a correlata abertura de cursos preparatórios para professores 

nesses cursos, um dos caminhos para alcançar a função do ensino superior de excelência. 

Enfim, espera-se que esta tese possa contribuir na reflexão sobre o ensino 

superior como espaço e lugar laico, onde, e por meio de fonte de transmissão, formação e 

divulgação de conhecimentos e valores, estejam hábeis a gerar sujeitos em condições de 

enfrentar a si mesmos e ao mundo. 

Encerra-se este texto com algumas janelas abertas intencionalmente, 

parafraseando Santo Agostinho e, em seguida, nosso médico transfigurado em historiador e 

poeta, Pedro Carlos Teixeira da Silva, para dizer que o UniFOA como lugar no/do ensino 

superior 

 
“Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada,    

há sempre um novo caminho a fazer”   
 

“Não podemos perder a fé nem baixar as armas da denúncia quando se trata 
de preservar as duas paralelas de Dewey, transmudadas em Educação e 

Saúde, bandeiras que bastam para uma vida.” 
 
 

A citação de Agostinho, dúvidas não temos, aí está a testemunhar que este 

trabalho – um em tantos outros possíveis – não finaliza o tema, antes propõe luzes para bem 

interpretá-lo. Outros caminhos há. Em complemento, mais ainda se aproximando do tema que 

nos propusemos, o poeta Pedro Carlos Teixeira da Silva escancara as bandeiras da Saúde e da 

Educação, alicerce e mirante de quem almeja o melhor. Se outros caminhos se nos 

apresentam, esses dois, a seus olhos, não podem ser postos de lado. “Bastam para uma vida!” 

Mais que tudo, é convite a que os trilhemos. Foi o que busquei. 
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ANEXO 1: MODELO QUADRIPOLOLAR  DE METODOLOGIA PARA PESQUISA 

QUALITATIVA ELABORADO POR DE BRUYNE et al (1975), ADAPTADO POR 

NOVIKOFF 
 

Pólo epistemológico Pólo morfológico

Pólo técnico Pólo teórico 

Dinâmica da 
Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pólos não são cronológicos e sim organizados de modo a se relacionam mutuamente. 

Sinteticamente se apresentam da seguinte forma: 

O Pólo epistemológico levanta as seguintes questões:   

 O QUE se sabe sobre o objeto de pesquisa?  

 COMO se apresenta o objeto? Qual linguagem a ser adotada? Quais os paradigmas a que se está 

acentado.?  

Após a contextualização do objeto elabora-se a Problematização. 

O Pólo teórico: 

Descreve-se a(s) teoria(s) norteadora(s) do tema; 

Levantam-se Questões ou Hipóteses 

O Pólo técnico:  

Descrevem o procedimento de Recolhimento das informações e as Técnicas de análise. Emergem das 

seguintes perguntas: 

1. Como é possível obter dados interpretáveis e de ambigüidade reduzida ao mínimo possível? 

2. Dado um objetivo ou conjunto de objetivos, um problema  ou um conjunto de problemas, quais os 

tipos de estratégias, táticas, procedimentos e ferramentas de pesquisa mais favoráveis à consecução ou 

à resolução dos mesmos? 

O Pólo morfológico:  

Elabora a exposição do objeto de conhecimento, a causação e a objetivação= 

Organização/apresentação dos resultados. 

 



 192

ANEXO 2: LISTA DE ATRIBUTOS DOS PROFESSORES  

Quadro de Dimensões da Caracterização Docente 

Dimensão Educacional 
1. formação na área de concentração; 

2. grau de formação/titulação: especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado; 

Dimensão Profissional 
1. experiência de pelo menos dois anos como docente; 

2. carga horária mínima de 6h/s; 

3. IES particular 

4. período/série/ano em que ministra aulas 

Dimensão  Biológica 
1. sexo masculino e feminino; 

2. idade entre 30 a 60 anos; 

Dimensão Cultural/ habitus 
1) Leitura 

2) Exercícios físicos 

3) Eventos acadêmico 
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ANEXO 3: MATRIZ DO QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO  

I. PERFIL Dados gerais 

Funções do ensino superior: EU-TU X MUDANÇAS; 

Condições de ensino 

Condições do Curso: A estrutura física, Administrativa e pedagógica do curso 

II. CONHECIMENTO DO 
PROFESSOR SOBRE O ENSINO 
SUPERIOR 

A formação continuada 

Planejamento as aulas e/ou atividades 

Correção de tarefas dos alunos 

Preparação de material didático para as aulas 

III. CONHECIMENTO DO 
PROFESSOR COM RELAÇÃO AO 
FAZER DOCENTE 

Metodologia de ensino e Técnicas de ensino  

Estudos e pesquisas 

Descreve seus alunos. 

Descreve os seus colegas /professores do seu curso. 

Descreve quais as características de um bom professor. 

Descreve os aspectos positivos e negativos da vida de professor. 

Descreve em que categoria de professor se situa. 

IV. CONHECIMENTO DO 
PROFESSOR COM RELAÇÃO A 
CARACTERIZAÇÃO DISCENTE 

Identifica os estudos sistematizados que realizou vinculado a ação docente. 

Identifica os encontros promovidos por sua IES que favorecem a atualização pedagógica. 

Auto-avaliação nos aspectos didático e pedagógico. 

Relação aluno-professor 

Relação colega-professor-aluno 

Relação entre professores 

V. DIMENSÃO SÓCIO-AFETIVO Relação professor-hierarquia 

Contexto e ambiente familiar sobre o seu fazer/pensar docente. VI. RELAÇÃO COM O CONTEXTO 
Contexto e lema que mais marcou sua vida de professor. 
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ANEXO 4: PRIMEIRA VERSÃO DO INSTRUMENTO SUBMETIDO A UM PRÉ-TESTE  

1. Professor/a:__________________________________________________________  

2. Sexo:_______, Idade:_________, Curso:___________, Disciplina:__________, Ano/Período 

em que ministra aulas:__________,, Qualificação Docente/maior 

titulação:_________________,  Carga horária:__________,  

3. Na sua visão qual o objetivo do ensino superior? 

4. O que você acha em geral que os professores esperam do ensino superior? 

5. É preciso mudar alguma coisa no ensino superior? 

6. Você acredita ser necessária a existência de que tipo de apoio para o professor? 

7. Você acredita ser necessária a existência de que tipo de apoio para o professor? 

8. Quais recursos físicos a sua EIS fornece para a realização da sua aula? 

9. Qual sua opinião sobre o salário de professor? 

10. Quando você tem alguma dificuldade didático-pedagógica a quem recorre? 

11. Em relação aos alunos, qual o número de alunos que você trabalha por turma? 

12. O que você mudaria no curso no qual ministra aulas? 

13. Como você se avalia nos “papéis” abaixo: Funcionário, Professor/a, Colega de profissão 

14. Qual seu plano de estudos para os próximos 2 anos? 

15. Você realiza algum tipo de trabalho em casa? 

16. Você realiza algum tipo de trabalho em casa? 

17. O que você considera uma boa aula? 

18. Qual a metodologia de ensino que você considera ser mais eficiente ou de sucesso em suas 

aulas?  

19. Quais técnicas de ensino você utiliza em suas aulas? 

20. Identifique a tarefa do professor de ensino superior 

21. Como você descreve seus alunos? 

22. Como são os seus colegas /professores do seu curso? 

23. Quais as características de um bom professor? 

24. Na sua opinião quais os aspectos positivos e negativos da vida de professor? 

25. Em que categoria de professor você se situa? 

26. Quais os últimos estudos sistematizados que você realizou vinculado a ação docente? Favor 

identifique-o 

27. Quais os encontros promovidos por sua IES que favorecem a atualização pedagógica? 

28. Como você se avalia nos aspectos Didático, Pedagógico 

29. A relação entre professores e alunos é: 
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30. Quanto a relação com os alunos, é mais fácil se relacionar com os: 

31. A relação entre os professores do seu curso e os alunos é: 

32. Como em geral, você acredita que os professores sentem que são suas relações com o 

trabalho docente? 

33. A relação entre os professores do seu curso é: 

34. A relação entre professores e dirigentes é: 

35. No ambiente familiar você comenta sobre o seu fazer/pensar docente; Quem lhe dá mais 

apoio? 
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ANEXO 5: PRÉ-TESTE DE RONALD CZAJA E JOHNNY BLAU: GUIA PARA 
DECISÕES E PROCEDIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Estágio 

Problema/ 
questão 

Delinear 
Plano 

preliminar 
(amostra) 

Questio
nário 

Plano das 
operações 

preliminare
s 

Desenvolvi
mento do 

plano 
preliminar 
de análise 

Design 
do 

survey 

Preparar o 
exemplo 
modelar 

Selecionar 
o exemplo 

de pré-
teste 

Amostra do 
questionário e 

preparação 
preliminar dos 

códigos 

Preparar 
questionár
io de pré-

teste 

Selecionar e 
treinar 

entrevistador
es para o 
pré-teste 

Pré-
teste 

2º Estágio
Pré - teste 

3º Estágio
Design final do 

survey e do 
planejamento 

Desenvolvim
ento do plano 
experimental 

Revisão do 
questionário e 

preparação 
dos códigos 

finais 

Revisão do 
design do 

survey e dos 
planos de 
operações 

Revisão do 
plano de 
análise e 

delineamento 
de relatório 

final 

4º Estágio
Coleta de 

Selecion
ar o 

exemplo 

Estabelecer 
controle do 

exemplo 

Preparar 
questionár

io final 

Contratar 
e treinar 

entrevista
dores 

Coleta 
de 

dados 

5º Estágio
Codificação de dados,Construção 

de banco de dados, Análises e 
relatório final 

Resumo dos 
dados 
Editar 
Codificar 
Entrada de 
dados 
Limpeza 

Checar 
qualidade 
Verificação
Validade 

Preparar 
arquivo 
de dados 

Amostra 
de 

relatório 

Analisar
 dados 

Preparar 
relatório 

final 

Design do Survey e o 
Plano Preliminar 
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ANEXO 6: QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 
 

PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU DOUTORADO EM PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 
PESQUISA para Conclusão de Curso  
ORIENTADORA: Profª. Drª Clarilza Prado de Sousa (PUC-SP) 
PESQUISADORA: Cristina Novikoff (PUC-SP) 
 
Caro participante da pesquisa 
 Este material de coleta de dados/informações faz parte da pesquisa em desenvolvimento, na Pontifica 

Universidade Católica de São Paulo, no curso de doutorado em psicologia da educação, intitulada “As 

Representações Sociais acerca do Ensino Superior: configurações do/no Espaço Relacional”. Sua participação e 

respostas honestas são importantes para esta pesquisa, uma vez que elas permitirão analisar as representações 

sociais acerca do ensino superior, sinalizando as possibilidades e limites pedagógicos no cotidiano do ensino 

superior em Instituições privadas. 

  Agradeço, desde já, toda a sua atenção e colaboração neste estudo. 
 

Atenciosamente, 
 

Cristina Novikoff 
 

Dados Gerais: 

Professor/a:__________________________________________________________ 

Sexo: M (  )   F (  )   Idade ____ anos 

Curso: _______________________________________Disciplina:___________________  

Ano/Período em que ministra aulas: ______________ 

Qualificação Docente/maior titulação:_____________________________________ 

Trabalha somente nesta IES?    

 (   )Sim     Carga horária:_____________ 

 (   ) Não     Carga horária:_____________ 

Data: ___/___/ 2005. 
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1. Em relação aos alunos 

Qual o número de alunos que você trabalha por turma? _____________________ 

Favor avalie:           (   ) Muito bom        (   ) Bom           (   ) Regular               (   ) Ruim 

Comente:_______________________________________________________________ 

2. A relação entre professores e dirigentes é: 

(   ) Fácil           (   ) Difícil             (   ) Sofrível               (   ) Outra:________________ 

Por quê?________________________________________________________________ 

3. A relação entre professores e alunos é: 

(   ) Fácil           (   ) Difícil             (   ) Sofrível               (   ) Outra:________________ 

Por quê?________________________________________________________________ 

4. A relação entre os professores do seu curso: 

(   ) Fácil           (   ) Difícil             (   ) Sofrível               (   ) Outra:________________ 

Por quê?________________________________________________________________ 

5. Quais recursos físicos a sua EIS fornece para a realização da sua aula? Favor, avaliar.  

(   ) Laboratório       
 

(   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente   

(   ) Biblioteca         (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente   
 

(   ) Áudio visual     
 

(   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente 
 

(   ) Mesa /cadeira    (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

(   ) Outro:____________ (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

6. Em sua casa, você passa os fins-de-semana realizando algum tipo de trabalho: 

a. Planejando as aulas e/ou atividades Sim (   )     Não (   )       

Se, sim, indique o Tempo Médio:______________ 

b. Corrigindo tarefas dos alunos:    Sim (   )     Não (   )       

Se, sim, indique o Tempo Médio:______________ 

c. Preparando material didático para as aulas: 

(   ) Transparências     (   ) Slides          (    ) Fitas de vídeos       (   ) Outros:__________ 

Caso marque algum item, indique o Tempo Médio:______________ 

d. Estudando:     Sim (   )     Não (   )          Tempo Médio:______________ 

(   ) Lendo livros da área de concentração ou da graduação:_____________________ 

(   ) Lendo revistas da profissão:___________________________________________ 

(   ) Outro material:______________________________________________________ 

7. Quanto a relação com os alunos, é mais fácil se relacionar com os: 

(    ) De Sexo Oposto        (    ) De Mesmo Sexo       (    ) Mais Novos      (   ) Mais Velhos 

Comente:____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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8. No ambiente familiar você comenta sobre o seu fazer/pensar docente: 

(   ) Sim, as vezes                            (   ) Sim, sempre             

(   ) Não sou ouvido                          (   ) Não gosto       

(   ) Não misturo profissão com vida pessoal 

9. Na sua visão qual o objetivo do ensino superior? 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

10. Como você descreve seus alunos? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11. Como são os seus colegas /professores do seu curso? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

12. Na sua opinião quais os aspectos positivos e negativos da vida de professor? 

Positivo(s): ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Negativo(s): ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

13. Quais os últimos estudos sistematizados que você realizou vinculado a ação docente? Favor identifique-o. 

(   ) Congresso :__________________________________________________________ 

(   ) Reunião Anual:_______________________________________________________ 

(   ) Seminários :__________________________________________________________ 

(   ) Outro:________________________________________________________________ 

14. Como em geral, você acredita que os professores sentem que são suas relações com o trabalho docente? 

Fácil     (A) _______ (B) _______ (C) _______ (D) _______ (E)   Difícil 

Agradável     (A) _______ (B) _______ (C) _______ (D) _______  (E)  Desagradável 

Gratificante   (A) _______ (B) _______ (C) _______ (D) _______ (E)   Desgastante 

Produtiva (A) _______ (B) _______ (C) _______ (D) _______ (E)   Inúteis 

15. O que você acha em geral que os professores esperam do ensino superior? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

16. É preciso mudar alguma coisa no ensino superior? 

(    ) Sim                                     (   ) Não 

Caso sim, o quê é preciso mudar e qual sua sugestão?___________________________ 

17. Quais as características de um bom professor? 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. Em que categoria de professor você se situa: 
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(   ) reflexivo (   ) facilitador 

(   ) construtivista 

(   ) pragmático 

(   ) mediador 

(   ) desconheço tais categorias 

(   ) outro:__________________________ 

Justifique: ____________________________________________________________________ 

19. Quais os encontros promovidos por sua IES que favorecem a atualização pedagógica? 

(   ) Encontro pedagógico com palestra única Periodicidade:_____________________ 

(   ) Encontro pedagógico por área de saber    Periodicidade:_____________________ 

(   ) Encontro de estudo e pesquisa Periodicidade:_____________________ 

(   ) Grupo de estudo 

20. O que você mudaria no curso no qual ministra aulas? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

21. Qual a metodologia de ensino que você considera ser mais eficiente ou de sucesso em suas aulas? (cite uma e 

explique-a) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

22.Quais técnicas de ensino você utiliza em suas aulas? Comente-a(s) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

23. Identifique a tarefa do professor de ensino superior que você considera mais: 

Desagradável:____________________________________________________________ 

Agradável: ______________________________________________________________ 

24. Como você se avalia nos aspectos abaixo: 

Didático (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

Pedagógico (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

25. Como você se avalia nos “papéis” abaixo: 

Funcionário (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

Professor/a (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

Colega de profissão (   )Muito Bom   (   )Bom   (   )Regular  (   ) Deficiente     

26. Quando você tem alguma dificuldade didático-pedagógica a quem recorre? 

(   ) professor/a : ________________________________________________________ 

(   ) livros:_____________________________________________________________ 

(   ) outro:_____________________________________________________________ 

Por quê?______________________________________________________________ 
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27. Qual seu plano de estudos para os próximos 2 anos? 

(   ) Especializar-se em:_ ___________________________________________________ 

(   ) Mestrado em :________________________________________________________ 

(   ) Doutorado em :_______________________________________________________ 

(   ) Aposentar:___________________________________________________________ 

(   ) Trocar de carreira:_____________________________________________________ 

(   ) Ainda não planejei nada. 

28. Você considera o salário de professor: 

(   )Muito Bom       (   ) Adequado a função docente           (   ) Abaixo da função docente  

(   ) Sofrível          (   ) Serve como complemento salarial   (   ) Outro:_______________ 

29. O que você considera uma boa aula? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

30. Você aplica sua idéia de boa aula? Favor comente. 

(   ) Sim         (   ) Não 

31. Você acredita ser necessária a existência de que tipo de apoio para o professor: 

(   ) Pedagógico 

(   ) Psicopedagógico 

(   ) Financeiro 

(   ) Outro:___________________________ 

(   ) Nenhum 

32. Cite e comente o lema que mais marcou sua vida de professor. 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

33. Comentário e ou sugestões que não apareceram nesta pesquisa, mas que você considera relevante questionar:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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ANEXO 7: INVENTÁRIO DE VALORIZAÇÃO E AFRONTAMENTO 
copyright 1992 by Antonio Cano Vindel y Juan José Miguel -Tobal 

Dpto Psicologia Básica  Facultad de Psicología . Univ Complutense de Madrid Adaptación argentina: Nora B. Leibovich de Figueroa 
(UBA-CONICET) 

Tradução Cristina novikoff/PUC_SP 
 
Nome 
completo…………………………………….…….........................................Data:…………Idade................ 
 
Instruções: 
 Diariamente nos apresentam situações problemáticas. A seguir lhe  solicitamos que escreva  
uma situação problemática  que o tenha afetado e ainda continua afetando-o. Se houve mais de uma, escolha 
a que mais o afetou. 
……………………………………………………………………………………………………..................... 
 
Diante da situação exposta, teve algum pensamento ou tomou alguma atitude. Coloque uma cruz no quadro 
que corresponda a quantidade de vezes (Quase Nunca, Poucas Vezes, Umas vezes sim outras vezes não, 
Muitas vezes, Quase sempre) que tenha estes pensamentos ou realiza tais condutas, em relação à situação 
problemática que citou. Por favor, responda a todas as frases. 
 

        QUANDO PENSO NA SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA O QUE ACONTECE 
 
1.  VSA 
 
PENSO QUE SE TRATA DE UMA SITUAÇÃO 
 Quase nunca 

Poucas 

vezes 

Umas vezes 
sim 

Outras vezes 
não 

Muitas vezes Quase 
sempre 

1. Muito importante em minha vida      
2. Que tem muitas conseqüências negativas      
3. difícil ou ameaçadora para mim      
4. Difícil de controlar ou resolver      
5. Que não gosto      
6. Na qual reflito acerca de como os outros pensarão      

2.  VSD 
 
 
PENSO QUE SE TRATA DE UNA SITUAÇÃO 

Quase nunca Poucas 

vezes 

Umas vezes 
sim outras 
vezes não 

Muitas vezes Quase 
sempre 

7. Na qual posso fazer muitas coisas      
8. Na que procuro crescer como pessoa      
9. Na que posso e devo estar mais pendente dos outros que de mim.      
10. Que pode ser um desafio pra mim      
11. Na qual poderia ver-me transtornado mas que posso me 
controlar 

     

12. Na qual devo esforçar-me p/ conseguir um resultado positivo      
3.  VSI 
 
 
PENSO QUE SE TRATA DE UNA SITUAÇÃO 

Quase 
Nunca 

Poucas 

vezes 

Umas vezes 
sim, 

Outras 
não 

Muitas 
Vezes 

Quase 
sempre 

13. Como outra qualquer      
14. A que não dou muita importância       
15. Sem consequências negativas para mim.      
4.  ACS 
 
 
 

Quase 
Nunca 

Poucas 

vezes 

Umas vezes 
sim, outras 
vezes não 

Muitas 
Vezes 

Quase 
sempre 

16. Creio que posso enfrentar a situação e fazer coisas que ajudem      
17. Procuro não dar-lhe muito importância       
18Tento ver a situação da maneira que me cause menos problemas      
19. Procuro ver algum aspecto positivo na situação      
20. Creio que posso mudar minha visão pessimista sobre a situação      
21. Posso tomar decisões que me ajudem a minimizar os problemas      
5.  ACE 
 Quase nunca Poucas 

vezes 

Umas vezes 
sim, outras 
vezes não 

Muitas vezes Quase 
sempre 

22. Tento desviar minha atenção dos pensamentos e atitudes que 
me preocupam  

     

23. Digo coisas positivas para mim mesmo para animar-me      
24. Procuro concentrar-me nas coisas que posso fazer, não no medo      
25. Penso que em outras situações fiz o que pude e isto me 
tranqüiliza 

     

 
26. Procuro eliminar os pensamentos negativos 
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27. Procuro melhorar meu estado de ânimo 

     

 
6.  AC-MS 
 
 
 

Quase 
Nunca 

Poucas 

Vezes 

Umas vezes 
sim, outras 
vezes não 

Muitas Vezes 
Quase 
sempre 

28. Trato de agir em vez de ficar sem fazer nada      
29. Faço coisas para atrair a atenção dos outros para o problema, 
buscando soluções 

     

30. Procuro levar a situação para um terreno onde eu conheça bem      
31. Procuro criar uma situação relaxada      
32. Trato de conhecer e preparar-me para a situação      
33. Busco o  contato com as pessoas mais próximas      
 
7.AC-ME 
 
 
 

Quase nunca Poucas 

Vezes 

Umas vezes 
sim, outras não 

Muitas  
vezes 

Quase 
sempre 

34.Faço coisas que me ajudem a relaxar.      
35. Faço pequenas coisas que me ajudam a estar ativo e sereno      
36. Faço coisa para diminuir o meu nível da tensão      
37. Procuro usar minhas melhores habilidades para sentir-me mais 
seguro 

     

38. Faço coisas que me ajudam a aumentar minha sensação de 
controle 

     

39. Tento falar de maneira espontânea e suave para acalmar-me      
 
8.AP 

 
 

Quase nunca Poucas 

Vezes 

Umas vezes 
sim, outras 

não 

Muitas Vezes Quase 
sempre 

40.Não faço nada especial e tento passar desapercebido  
 

     

41. Trato de falar pouco e não ser o centro da atenção das conversas      
 
9.AE 

Quase 
sempre 

 
 
 

Quase 
Nunca 

Poucas Umas vezes 
sim, outras 
vezes não 

Muitas 
Vezes Vezes 

42. Tento fugir ou evitar esta situação ou qualquer outra 
relacionada a ela 
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