
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICENCIA BARBOSA DE ANDRADE TORRES 
 
 
 
 
 
 
 

OS SABERES DOCENTES DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

DO CURSO DE DIREITO EXPRESSOS NO DISCURSO E NA 

PRÁTICA: LIMITES E POSSIBILIDADES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2006 

 
 

 



 1 

VICENCIA BARBOSA DE ANDRADE TORRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OS SABERES DOCENTES DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

DO CURSO DE DIREITO EXPRESSOS NO DISCURSO E NA 

PRÁTICA: LIMITES E POSSIBILIDADES  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Pernambuco, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Mestre em Educação. 

 
 
 

Orientadora: Profª Drª  Márcia Maria de Oliveira Melo 
 
 
 
 

 
 

RECIFE 
2006 

 
 

 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torres, Vicência Barbosa de Andrade Torres   

 

  Os saberes docentes do professor universitário do 
curso de direito expressos no discurso e na prática: 
limites e possibilidades / Vicência Barbosa de Andrade 
Torres.–  Recife : O Autor, 2006.  
 165 folhas : il.; quadros; tabelas.  
 

 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CE. Educação, 2006. 

 

  
 Inclui bibliografia. 
 

 

 1. Saberes docentes. 2. Prática de ensino. 3. 
Professores universitários. 3. Direito – Diretrizes 
Curriculares.  I. Título. 

 

         
      37 CDU (2. ed.) UFPE  
      370.71 CDD (22. ed.) CE2008-002  

 

 

 



 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 4 

                                    

DEDICATÓRIA 

 

Aos meus pais, INÁCIO E NENZINHA (in memorian), que me deram a vida, e que 
mesmo sem entenderem de saberes docentes, pedagógicos, disciplinares, etc., possuíam outros 
saberes, advindos de suas práticas de vidas, que hoje, eu trago como legado, grandes 
contribuições para minha formação e trajetória pessoal e profissional; 

 
Aos meus filhos(as), ANA KARINA, ANNA RAPHAELLA e JOÃO HENRIQUE, razão 

de meu viver, e que mesmo nas horas de ausência, souberam sempre compreender que se fazia 
necessária a construção desta dissertação, sempre afirmando em suas atitudes que “Valeu a pena. 
Tudo vale a pena se a alma não é pequena.”; 

 
Ao meu marido ANTONIO DE PÁDUA, companheiro e grande incentivador de todos os 

momentos de minha vida, sobretudo para a concretização deste trabalho; 
 
Às irmãs e aos irmãos, IVANILDE (in memorian), que partiu em plena realização deste 

trabalho. IVONEIDE, IVAN, IVANILDO, IVANDIR, GILVAN e GILBERTO, queridos (as), 
amigos de meu coração, sempre juntos e principalmente nas horas difíceis; 

 
Aos sobrinhos e sobrinhas, cunhados e cunhadas, que sempre me incentivaram, 

acreditando no êxito de minha trajetória acadêmica; 
 
À tia IRENE (in memorian), que também partiu, durante a realização deste trabalho, 

porém foi uma grande incentivadora e facilitadora para que eu não perdesse o percurso do 
Mestrado; 

 
Aos meus sogros, JOÃO E RITA, que com muita sabedoria de vida, me deram grande 

força, nas minhas horas de desencantos, inquietações e tristezas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

A DEUS, pelo dom da vida, pelas bênçãos recebidas, enfim, “Você se fez presente em 

todos os momentos firmes e trêmulos. E, passo a passo, pude sentir sua mão na minha, 

transmitindo-me a segurança necessária para enfrentar o meu caminho a seguir, (...) a Sua 

presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e sinto que em meu gesto, existe o seu gesto.”; 

 
À Professora Doutora MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA MELO, meu reconhecimento 

pelo incentivo, principalmente nos momentos de angústias e dificuldades epistemológicas. Soube 

muito bem administrar esses momentos, às vezes tentando separar o afetivo do cognitivo e que 

em sua peculiar simplicidade, sempre me fez ver o chão da educação, levando-me a vê-la como 

ela é, levando-me a pensá-la de diferentes maneiras; levando-me a levantar vôo, dando um salto 

qualitativo; 

             Às Professoras Doutoras, MÁRCIA ANGELA e CELIA SALSA, pelo grande contributo 

na banca de qualificação; 

À Professora Doutora CELIA COSTA, pelo apoio, escuta e solidariedade, grande 

incentivadora deste projeto, proporcionando-me grandes contribuições de alçar-me em vôos mais 

altos, sacudindo-me para ir à luta, acreditando no meu potencial; 

Ao Professor Doutor FERDINAND ROHR, meu reconhecimento, sobretudo no momento 

que estava no colóquio acadêmico, quando recebi a notícia da partida de minha irmã, suspendeu 

a atividade, remarcando para um outro momento, fazendo-me ratificar o entendimento de que 

além de seu profundo saber epistemológico, há também um grande potencial de humanidade; 

Aos Professores Doutores do Mestrado, Aída Monteiro, Alfredo Macedo, Ana Jurema, 

Artur Moraes, Clarissa Araújo, Eliete Santiago, José Batista e Tereza França, pelos grandes 

ensinamentos; 

 

 



 6 

Aos amigos(as) Ângela Monteiro, Felipe Perman, Fátima Bernardes, Itamar, Gisélia 

Lima, Márcia Lobianco, Marlene Alípio, Nadeje Accioly, pela amizade e/ou apoio na realização 

deste trabalho; 

Aos colegas do Mestrado, com quem durante a socialização dos saberes no cotidiano de 

sala de aula, fui muito enriquecida; 

Ao pessoal da Secretaria do Mestrado, João (doçura de pessoa), Alda, Morgana e Shirley, 

que tão bem cumpriram o seu papel; 

Às comunidades acadêmicas da FAPE (Faculdade Pernambucana), FAREC (Faculdade 

do Recife), IESO (Instituto de Ensino Superior de Olinda), que também contribuíram na leitura 

institucional, por ser professora das referidas instituições; 

À Comunidade da FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE – FDR, da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, “lócus” de minha pesquisa, pelo 

espaço cedido e contribuição dos professores, alunos, coordenação e pessoal técnico-

administrativo. 

 

 

 



 7 

 

RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem como objeto de estudo os saberes docentes do professor de direito. Objetiva 
compreendê-los no discurso e na ação docente desenvolvida por esse professor, com vistas a 
identificar limites e possibilidades na direção de uma prática emergente, sob os 
condicionamentos sociopolíticos relativos às reformas educativas oficiais e institucionais, à 
própria identidade de ser pessoal e profissional docente. Problematizou as seguintes perguntas: 
Como os professores de direito constroem os saberes na sua prática docente? Quais são esses 
saberes e que limites e possibilidades estão presentes nessa construção? Que articulação existe 
entre os saberes específicos da área, os saberes pedagógicos e aqueles da experiência 
desenvolvidos na sua própria prática docente? Como eles são condicionados pelas influências 
externas e internas? Para realização desta pesquisa escolheu-se como sujeitos os professores com 
mais de vinte anos de experiência na docência universitária, no caso de 20-37 anos, apresentando 
maior estabilidade profissional na instituição e fora dela, próxima, ou para além da 
aposentadoria. Os fundamentos teórico-pedagógicos que permitiram a interlocução com os 
dados, tiveram como referências, Cunha, Tardif, Melo, Schon, Pimenta, Anastasiou, Zeichner, 
Nóvoa, dentre outros, que deram respaldo para explicação dos condicionamentos externos como 
Gentilli,  Corbucci, Souza Santos etc,. A pesquisa baseou-se no materialismo histórico-dialético, 
com alguns enriquecimentos com base em Souza Santos. Optou-se pela análise de conteúdos, 
conforme a proposta de Bardin. A pesquisa se deu em quatro fases: Escolha do Campo, incluindo 
a escolha dos sujeitos e as observações em sala de aula; levantamento do perfil dos sujeitos 
através de questionários, entrevistas e análise dos dados. A prática docente demonstrou ser o 
locus para compreender a identidade do professor e a construção dos saberes docentes 
organizados basicamente em: saberes dos contextos externo e interno, envolvendo a condição de 
ser professor e ser profissional liberal; os saberes da ambiência do ensino-aprendizagem; 
inserção do corpo docente no Projeto Político Pedagógico da Instituição e em atividades 
políticas. Os resultados expressaram o peso significativo da ordem de ser profissional liberal sob 
a condição de ser docente; da precarização da docência universitária em face de questões 
institucionais, da falta de condição de trabalho e de produção do conhecimento; da formação e 
ação docente não sólidas em termos de conhecimento pedagógico; tendência a uma prática 
docente tradicional que exacerba o conteúdo específico, o saber da experiência  em detrimento 
do pedagógico, se bem que foram revelados em alguns casos, sinais de diálogo, afetividade,  
senso ético na relação com a dimensão cognitiva.  Em síntese, concluiu-se que a forma da 
construção do saber docente da maioria do grupo de professores de direito revela uma identidade 
(in)definida quanto ao ser docente universitário. Envolve o exercitar da docência com um maior 
compromisso político, um maior investimento com a carreira docente universitária, melhoria 
salarial e valorização docente, acompanhamento pedagógico e melhores oportunidades de 
recontextualização dos saberes específicos do Direito pela mediação dos saberes pedagógicos. 
 
Palavras-Chave: Saberes docentes, Prática docente, Professor Universitário, Universidade,  
Diretrizes Curriculares do curso de Direito.                                    
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ABSTRACT 
 
 
 
This work studies the teaching knowledges of the Law teachers. It aims to understand their 
speech and their teaching practice, trying to identify the limits and the possibilities in the 
direction of a emerging practice, under social political conditioning related to the official and 
institutional educational reform s, to their own identity as a person and a teaching professional. It 
answers the following questions: How the Law teachers build their knowledge in their teaching 
practice? Which knowledge are these and which limits and possibilities are in this construction? 
What articulation exists between the specific area knowledge, the pedagogical ones and those 
knowledge developed by the experience of teaching practice? How they are conditioned by the 
external and internal influence? For this research accomplishment it was chosen teachers above 
twenty years of universitarian teaching experience, about 20-37 years, with more professional 
stability in and off the institution, near or beyond the retirement. The theoric-pedagofical 
bedding that allowed the interlocution of data had as reference Cunha, Tardif, Melo, Schon, 
Pimenta, Anastasiou, Zeichner, Nóvoa and others, who gave support to the explanation of the 
external conditioning like Gentilli, Cunha, Corbucci, Souza Santos. The research was based in 
the historic-dialectical materialism, with some enrichment based in Souza Santos. It was chosen 
the contents analysis, as Bardin’s proposal. The research has four phases: Choice of Field, 
including the choice of the teachers and the class observation; teacher’s profile based on 
questionnaires, interviews and data analysis. The teaching practice demonstrated to be the locus 
to understand the teacher identity and the construction of teaching knowledge basically 
organized in: external and internal contexts knowledge, involving the condition of being a 
teacher and a liberal professional, the teaching-learning knowledge environment; the insert of the 
teachers in the Politic Pedagogical Project of the Institution and in political activities. The results 
expressed the significant weight of the order of being a liberal professional under the teacher’s 
condition; the precarious process of the universitarian teaching in face of institutional questions, 
the lack of working condition and the knowledge production; the non solid teaching formation 
and action concerning the pedagogical knowledge; the tendency of a traditional teaching practice 
which exacerbates the specific content, the experience knowledge in detriment of the pedagogic, 
however it was revealed some cases, signs of dialogue, affection, ethical sense in relation with 
the cognitive dimension. In synthesis, it is concluded that the teaching knowledge construction 
form of the majority of the Law teachers group reveals a (un)defined identity about being an 
academical teacher. It involves the teaching exercise with a major political commitment, a major 
investment on the universitarian career, a better payment and the valorization of the teacher, 
pedagogic attendance and better opportunities of recontextualization of specific knowledge of 
Law by the pedagogic knowledge.  
 
Key-words: Teaching knowledge, Teaching practice, academical teacher, university, Curricular 
lines of direction of the Course of Law. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
Este trabalho emergiu da experiência vivenciada como ex-aluna e professora de curso 

jurídico e como professora da área de educação no curso de Pedagogia e nas diversas 

licenciaturas de uma universidade privada do Recife. Daí justifica-se um imensurável interesse 

em desenvolver um trabalho que leve a uma melhor reflexão, a um conhecimento mais 

sistematizado sobre os saberes docentes, à luz também de estudos e pesquisas na área, 

focalizando esse objeto de estudo no debate acerca da prática pedagógica docente do professor 

no contexto da educação superior, em particular, dos cursos de Direito no contexto da 

compreensão da relação entre Educação/Universidade/Sociedade. 

Há muito que se observa no interior da Instituição de Ensino Superior e na literatura, 

quão é ainda insuficiente o debate sobre o ensino de Direito (REALLE, 1999), havendo a 

necessidade de ampliar o estudo dos saberes docentes, a fim de consolidar a necessidade 

premente de se construir uma nova pedagogia para a área do ensino do Direito que desperte a 

atenção e a consciência para um universo de possibilidades em torno da formação jurídica, 

sobretudo quando se refere à trama das relações entre ensino-aprendizagem, professor x aluno, 

educação/universidade x ensino, as quais demandam por parte dos professores, que estão no 

exercício docente, uma compreensão aprofundada e clara sobre os saberes pedagógico-docentes, 

os quais têm sido considerados como estratégicos, porém desvalorizados na prática social 

(TARDIF e LESSARD, 2002). No caso do Curso de Direito, pelo que algumas pesquisas nesta 

área vêm apontando, a função do ensino vem como uma atividade subsidiária à carreira jurídica, 

o que parece implicar na desvalorização desses saberes. 

Diante disso, sem sombra de dúvidas, tudo parece crer, conforme Realle (1999), que um 

dos aspectos que mais vem preocupando é a constatação de que, além desse quadro adverso, 

tem-se observado no momento atual uma grande explosão de criação de cursos jurídicos, sem 

que os atores da ação, o que parece que na sua maioria, de fato, não tenham aprendido a ensinar, 
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a ter consciência do que é ser um professor, produzindo assim, desempenhos muito aquém dos 

sujeitos da aprendizagem em relação às suas potencialidades, como são constatados nos exames 

da OAB, concursos, etc. Diante desse fato, é pertinente perguntar: isso seria explicado pela falta 

ou domínio exclusivo dos saberes específicos do professor, encerrados em si, ou pela falta de 

articulação com os saberes pedagógicos?  

Como afirma Ventura (l999), as instituições de ensino, embora formalmente autônomas, 

constituem um dos cenários privilegiados para a preservação de idéias hegemônicas, do âmbito 

do Direito, em que as interações pedagógicas, curriculares e avaliativas passam desapercebidas 

enquanto sentidos e significados no cotidiano dos professores de Direito. Essas idéias, pelo que 

as críticas sobre o ensino do Direito e da educação vêm apontando, dizem respeito à 

compreensão da função social dos cursos e das práticas docentes que tendem para a prática da 

formação profissional apenas para atender aos concursos, ou seja, às demandas de mercado. E 

não, especialmente, para a integralização do homem, na perspectiva cognitiva, afetivo-humana, 

técnica-profissional e ético-política (ZABALA, 1998). 

Face aos questionamentos e com base em dados de pesquisa e estudos, pretendemos 

focalizar essa temática, tomando por base a pergunta central: como os saberes docentes do 

professor de Direito estão sendo constituídos na prática docente, na relação/dicotomia 

teoria/prática? De que forma ocorre a relação dos conteúdos pedagógico-didáticos com os 

conteúdos específicos do ensino do Direito? Que limites e possibilidades estão presentes nessa 

construção?  Que relação existe entre as diretrizes nacionais curriculares do ensino do Direito, o 

projeto político-pedagógico institucional e os saberes docentes do professor de Direito e a sua 

prática?  

             É dentro dessas reflexões que pretendemos focalizar o estudo sobre "Os saberes docentes 

do professor universitário do curso de Direito: limites e possibilidades expressos no discurso e na 

prática", respondendo a essas questões com base no entendimento de que a formação pedagógica 

do professor de Direito articula um modo singular de “ser professor”, no qual é preciso apreender 

como os professores diferentemente articulam aqueles saberes. Nesse sentido, pressupõe-se que a 
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apropriação do pedagógico pelo professor vai depender tanto da compreensão como da 

(des)articulação entre os princípios/função da ação educativa e universitária, e docente nas suas 

relações com a sociedade, como também, da (des)articulação com a forma de organizar essas 

práticas que trazem embutidas ou não uma forma de ensinar Direito.  

                 Com base nessas relações, consideramos o saber pedagógico como algo que faz a 

mediação com o saber específico recontextualizando-o, ou seja, tirando-lhe  da condição de saber 

específico para a condição de saber docente próprio a ser tratado dentro de uma dada realidade 

do contexto social, institucional  e do aluno (Bernstein,  1996). 

                Para compreensão da relação entre esses saberes na prática do professor, esta pesquisa 

toma o enfoque do materialismo histórico-dialético, apoiando-se em Marx, nos estudos de 

Trivinos, Minayo, Vasconcelos, Cunha, Pimenta, Anastasiou e outros, uma vez que  

privilegiamos neste estudo, a relação do conhecimento com a realidade social a compreensão do 

sujeito professor e da prática docente, como resultados de múltiplas determinações macro e 

micro. Esses estudos são enriquecidos com os de Boaventura Santos, quando assumimos a 

necessidade de compreender os saberes docentes e a prática docente, na relação entre a ciência e 

o senso comum, na perspectiva de trocas de positividades entre ambas e da construção de um 

saber esclarecido prático.  

Em suma, o caminho a ser percorrido neste estudo vai primeiramente na direção de 

tematizar, no primeiro capítulo, o contexto da universidade na sociedade contemporânea, suas 

funções e crises, relação entre as políticas da educação superior e a formação pedagógica, 

docência e os saberes acadêmicos. O segundo capítulo segue a perspectiva de refletir sobre os 

professores face aos saberes e o terceiro capítulo, de demarcar os fundamentos teórico-

metodológicos da pesquisa. O quarto capítulo realiza uma análise documental das diretrizes 

curriculares nacionais do curso de Direito e da minuta do projeto político-pedagógico 

institucional, tecendo relações entre essas propostas. Finalmente, o quinto capítulo situa os 

discursos dos professores e os saberes docentes construídos na prática do professor de Direito, 

bem como as posições de um grupo de alunos sobre essa prática, ou seja, os princípios 
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orientadores desta prática, formas metodológicas, dicotomias/relações entre os saberes docentes 

no exercício do processo ensino-aprendizagem e na interação professor-aluno, no contexto de 

influências externas e internas. 

Com essas temáticas e na relação entre a teoria-empiria, objetiva-se: analisar o processo 

de construção e articulação dos saberes docentes construídos na prática dos professores de 

Direito, na relação entre teoria-prática e entre os saberes específicos e pedagógicos, considerando 

os princípios orientadores dessa prática e a organização do trabalho pedagógico docente. Nesse 

âmbito, particularizam-se os seguintes objetivos: apreender como se dá a construção e a 

articulação dos saberes docentes na prática do professor, com base na relação entre os saberes 

específicos e os pedagógicos; analisar as influências (limites e possibilidades) do contexto social, 

da universidade/curso, diretrizes curriculares nacionais do ensino do Direito, minuta do projeto 

político-pedagógico institucional e do perfil do professor sobre os seus saberes docentes 

revelados no discurso e na prática.  
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CAPÍTULO I 
 
A UNIVERSIDADE EM CRISES E SEUS DESDOBRAMENTOS 
SOBRE O PROFESSORADO, A FORMAÇÃO E A DOCÊNCIA  

 
 
 
 
Numa sociedade desencantada, o reencantamento da Universidade pode ser uma das 
vias de simbolizar o futuro (...). Tal papel é uma microutopia. Sem ela, a curto prazo a 
Universidade só terá curto prazo.    

  Boaventura Santos 
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Este capítulo tem como objetivo situar algumas problemáticas da universidade pública 

brasileira na contemporaneidade do contexto social, educacional e latino-americano, apontando 

para as suas crises, reformas, alguns de seus desdobramentos no interior das suas práticas, na 

perspectiva da melhoria ou não da formação e valorização do seu professorado; de uma 

ambiência física, acadêmica e pedagógica universitária que propicie ou não a qualidade social na 

produção de conhecimento, na docência e na intervenção da realidade, com vistas à emancipação 

humano-social.  

Em um primeiro momento deste estudo, discutiremos algumas crises da universidade 

contemporânea; a seguir, contextualizaremos alguns aspectos inerentes ao desenvolvimento da 

universidade no Brasil, e por último, abordaremos aspectos das reformas na educação superior e 

alguns de seus desdobramentos sobre a formação do professor universitário e a docência. 

É importante demarcar, de início, que não se entende a universidade contemporânea 

descolada do contexto do capitalismo globalizado, do conjunto de interinfluências na sociedade, 

da reestruturação produtiva mundial (de acumulação flexível), atrelada ao mundo do consumo, 

do trabalho e dos avanços técnico-científicos, do redirecionamento do papel do Estado sob a 

direção ideológica e política do neoliberalismo, num conjunto de ajustes ao capital em crise 

(DOURADO e CATANI, 1999).  

Tais mudanças tomam o conhecimento, a qualificação profissional com base na eficiência 

e na produtividade na formação/trabalho, sob a lógica da liberdade do indivíduo e da 

competitividade perante o mercado (enquanto princípio fundante da sociedade), parecendo 

obstaculizar o atendimento aos valores formativos da ética, eqüidade, justiça, integração humana, 

ao mesmo tempo em que abrem novos desafios para Educação Superior e novas funções para 

universidade. 

Nas tensões e contradições desse contexto, a universidade, especialmente a partir da 

década de 90 do século passado, se vê diante de crises institucional, de hegemonia e de 

legitimidade (SOUZA SANTOS, 2004), com dificuldades de materializar seu projeto histórico- 

cultural. Nesse sentido, não obstante evidenciarmos o crescimento do sistema universitário 
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público, expresso no aumento de matrículas e na ampliação de seu corpo docente e técnico-

admistrativo, tal crescimento tem se processado de forma desigual em relação ao sistema de 

ensino privado, devido à influência da lógica da privatização. O seu crescimento tem convivido 

com a visível perda de sua legitimidade, face à criação/dispersão em institutos e centros de 

pesquisa, com a desvalorização de diplomas, com a precarização financeira, fatos que vêm a 

exigir da universidade pública, com base na teoria social crítica, o compromisso com a defesa de 

práticas que firmem a sua autonomia nos planos nacional/internacional, na capacidade de 

articulação entre diversos saberes, na gestão democrática, capacidade de construir crítica 

intelectual a si e à sociedade, desenvolvimento articulado da ciência/cultura, de modo a 

contribuir para o projeto de democratização da sociedade, do conhecimento e do exercício de 

cidadania.  

A construção hegemônica desse projeto, em contraposição com a política de educação 

superior prevalecente, afina-se com a ação de resistência às reformas educativas de cunho 

neoliberal, materializada em práticas instrumentais e mercantis, no âmbito do 

ensino/pesquisa/extensão, no interior e fora da universidade, em projetos pragmáticos que 

perdem de vista a idéia de futuro humano (utopias), que vislumbram propostas de cursos 

aligeirados, flexíveis sem fundamentação teórico-prática sólida, sem articulação com o contexto 

global/local, em uma perspectiva voltada apenas para integração dos profissionais para o 

mercado. Nesse sentido, filia-se este projeto às novas orientações pedagógicas inovadoras e 

emancipatórias  tematizadas nos estudos de Cunha (1998); Fernandes (1998); Castanho (2000); 

Anastasiou e Alves (2004); Oliveira (2004); Morosini (2001); Santos (1998) dentre outros, 

contrapondo-se ao pragmatismo utilitarista e aos apelos dos valores do individualismo, da 

eficiência, da competitividade e da mercantilização, presentes nos discursos  e nas práticas 

cotidianas e institucionais, na perspectiva de contribuir para superação da pedagogia produtivista 

que tem embasado as políticas de educação superior em curso, favorecendo, entre outros fatores, 

a manutenção das crises instaladas na universidade hoje. 
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1.1 Crises na universidade contemporânea 
 

Sempre é necessário lembrar, ao estudar a universidade nesse contexto, os estudos de 

Souza Santos (2004, p.12), que têm rebatimento na realidade da educação brasileira, quando traz 

a discussão das célebres crises da universidade, constatando a sua previsão, há cerca de dez anos, 

quando temia que uma das crises levantadas por ele, ou seja, a crise institucional viesse a 

monopolizar as atenções e os propósitos reformistas. Assim sucedeu do início ao decorrer da 

década de 90, quando o autor 

Previa também que a concentração na crise institucional pudesse levar à falsa resolução 
das duas outras crises, uma resolução pela negativa: a crise de hegemonia, pela 
crescente descaracterização intelectual da universidade; a crise da legitimidade, pela 
crescente segmentação do sistema universitário e pela crescente desvalorização dos 
diplomas universitários, em geral. 

 
O ponto nevrálgico da questão, segundo ele, diz respeito ao fato de o Estado, ao contrário 

do que ocorreu com a justiça, ter decidido 

reduzir o seu compromisso político com as universidades e com a educação em geral, 
convertendo esta num bem, que sendo público,  não tem de ser exclusivamente 
assegurado pelo estado, a universidade pública entrou automaticamente em crise 
institucional. Se esta existia antes, aprofundou-se (p.13). 

 
E assim ele mostra que “nos últimos três anos, no mundo, essa ‘crise institucional’ da 

universidade foi provocada ou induzida, na grande maioria dos países, pela perda de prioridade 

do bem público universitário nas políticas públicas” (idem), que por sua vez foi resultado “da 

perda geral de prioridades das políticas sociais (educação, saúde. previdência) induzida pelo 

desenvolvimento econômico conhecido por neoliberalismo ou globalização neoliberal que a 

partir da década de 80, se impôs internacionalmente”(idem).  

Essa crise institucional, por ter tido como motivo próximo a crise financeira, não 

significou dizer que as causas dela se reduziram a esta, em maior amplitude, a crise institucional 

se imbricou nas crises da hegemonia e de legitimidade (idem, p.15). Assim, conforme Souza 

Santos, o descomprometimento do Estado com a universidade em termos financeiros, desdobrou-

se entre outros fatores, na busca institucional de geração de receitas próprias através de parcerias 

com o capital, sobretudo industrial, na falta de autonomia acadêmica da universidade, na abertura 
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generalizada do bem público universitário à exploração comercial pelo emergente mercado 

privado.  

Essa crise resultou, numa primeira fase, na constituição de um mercado nacional 

universitário do início da década de 1980 até meados de 90 e, na segunda, a partir deste período, 

na emergência da globalização neoliberal da universidade. 

Se no primeiro nível de mercadorização da universidade ela é induzida a ultrapassar a 

crise financeira mediante a gestão de receitas próprias, com apoio de parceria com o capital, 

notadamente industrial, na segunda fase ela é estimulada a eliminar tendencialmente a distinção 

entre universidade pública e universidade privada, transformando a universidade, no seu 

conjunto, numa empresa, uma entidade que não produz apenas para o  mercado mas  que se 

produz a si mesma como mercado, como mercado de gestão universitária, de planos de estudos, 

de certificação, de formação de docentes, de avaliação de docentes e estudantes. 

Nesse último nível, materializa-se a opção de fato por um projeto de mercadorização 

internacional da universidade conforme Souza Santos (idem), que está articulado ao projeto de 

pôr fim à democratização do acesso à universidade, mesmo que dentro dos limites da 

massificação, tendo como base norteadora o paradigma empresarial, com ênfase na privatização 

e na maximização da sua rentabilidade.  

Em nome dessa racionalidade privatizante, a autonomia universitária, passa a significar 

gerenciamento empresarial que, conforme Chauí (1999) é uma função nova da universidade a de 

cumprir as metas e alcançar os indicadores impostos pelo contrato de gestão com o Estado. 

Assim, a universidade passa a ter também a autonomia para captar recursos em outras fontes, 

fazendo parcerias com empresas privadas. 

Os estudos de Ball (2004, p. 1129), também constatam que na era do imperativo da 

globalização, “a universidade passa por transformações profundas nos seus objetivos, nas suas 

funções e na sua organização, na tentativa de adequar-se às demandas a ela apresentadas” e de 

que há de fato uma perda geral de prioridade em relação à educação, à universidade, às políticas 

sociais. Desse modo, entende que elas estão vinculadas a propostas de redução de custos e de 
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redefinição de gastos dentro do controle das políticas governamentais, as quais envolvem 

abertura para mercantilização das práticas sociais, das ciências e dos serviços sociais; encontram 

lugar ainda para desprofissionalização/desvalorização da posição social docente, para 

precarização do trabalho, em que esses trabalhadores se sentem inseguros e desamparados tanto 

do ponto de vista objetivo – faltando-lhes “condições de trabalho adequadas - quanto do ponto de 

vista subjetivo” (idem, p.1140). 

No dizer do autor, nesse momento histórico, está se vivendo um acordo global com as 

Instituições públicas, observando-se a tendência à mercantilização e à privatização dessas 

instituições, do espaço das  ciências e dos serviços sociais em geral,  sob o controle do Estado 

Pós- Estado da Providência, de caráter controlador e avaliador das políticas educacionais, de 

gerenciador dos contratos de gestão, assim como tem apontado Chauí (idem, 1999), quando 

afirma que a universidade deixou de ser uma instituição para se tornar uma universidade 

operacional, uma organização, trabalhando apenas a gestão de custos e receitas, sem autonomia 

para pensar o sentido de suas práticas. Milton Santos (1998) infere-se que a universidade, o 

professor universitário, perde relativamente o poder de autonomia de ser intelectual, de definir a 

sua política, de exercer uma crítica não instrumentalizada, perante a soberania da técnica, que 

por sua vez está cada vez mais subordinada ao pragmatismo do mercado, às políticas 

transnacionais, se bem que nesse espaço de correlação de forças, admitamos a possibilidade de 

resistências das instituições públicas a essas práticas neoliberais. 

Se nos países desenvolvidos, as universidades públicas têm tido, ao lado da 

mercantilização e da descapitalização de recursos, autonomia para gerar receitas próprias através 

do mercado (CHAUÍ, 1999), nos países periféricos, essa crise atinge proporções catastróficas, 

onde, a busca de receitas alternativas no mercado ou fora dele é virtualmente impossível, 

especialmente em países africanos.  

No Brasil, não obstante se terem criado alternativas variadas de captação pública nas 

IFES, como forma de complementar o orçamento do Tesouro, coloca-se em cheque essa questão, 

pelo fato de apelos ao autofinanciamento se constituírem os primeiros passos para privatização 
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da educação pública, o que contraria o princípio da universidade pública como direito e dever do 

Estado, bem que se possa admitir a expansão da educação superior não improvisada como foi 

esta que estamos vivendo (CUNHA, 2004, p.688). 

 
 

1.2 Breve contextualização sobre aspectos inerentes ao desenvolvimento 
das Instituições Federais de Ensino (IFES) no Brasil 
 

Antes de tematizar a realidade das Instituições Federais de Ensino Superior necessário se 

faz  apresentar um cenário da conjuntura brasileira nos anos noventa, como forma de entender os 

desdobramentos das determinações macro-estruturais no desenvolvimento das IFES e as 

reformas educativas  pelas quais elas estão sendo orientadas (discussão no próximo tópico). As 

complexas e significativas mudanças que vêm se operando em escala mundial, em decorrência 

da notória revolução tecnológica, têm promovido profundas transformações no processo 

produtivo, nas formas de trabalho, na definição de uma nova geopolítica que se configura a partir 

da globalização da economia, com visíveis desdobramentos na realidade brasileira, induzindo 

processos de redefinição do papel do Estado na definição das políticas públicas e produzindo um 

novo ethos social e político responsável pelo agravamento das condições sócio-econômicas de 

parcelas significativas da população brasileira.          

O neoliberalismo que se instala no país com maior visibilidade, a partir do início dos anos 

noventa, acarretou processos de ampliação da exclusão social, além de suscitar processos de 

reformas no aparelho do Estado brasileiro. Nesse contexto toma corpo a privatização da esfera 

pública, a minimização da atuação do Estado, o desmonte das políticas de proteção social em 

nome da retomada do crescimento econômico, da modernização e de racionalização do Estado 

brasileiro. Nesse processo, a reforma do Estado é vista como possibilidade de superação de 

“visões do passado de um estado assistencialista por meio da transferência da produção de bens e 

serviços à sociedade, à iniciativa privada.” (CARDOSO, 1998, P.15). 
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O reflexo desses reordenamentos no aparato estatal se faz sentir na perda de conquistas 

sociais historicamente incorporadas no arcabouço jurídico-legal do Estado brasileiro, 

tranformando-se os direitos em bens, atrelando-os ao mercado capitalista,  

mercantilizando as lutas em prol da cidadania pelo culto às leis do mercado. Esse mote 
político e econômico, no caso brasileiro, implicou na última década uma maior 
concentração de riquezas, incremento da corrupção, privatização da esfera pública e, 
conseqüentemente, o alargamento das injustiças sociais e a diversificação e 
intensificação dos processos de exclusão social (DOURADO, 2002, p.237). 

Observa-se, pelo exposto, que as transformações alavancadas pela revolução científico-

tecnológica, pelo advento da globalização e pelo desmonte do Estado sob a égide da orientação 

neoliberal promoveram alterações significativas no padrão societal do povo brasileiro, atingindo 

fortemente o padrão de intervenção estatal nas políticas sociais, gerando sérios problemas, a 

exemplo do desemprego, da violência, da precarização do trabalho, da degradação da própria 

natureza sob o signo das leis do mercado. 

Silva Junior e Sguissardi (2001, p.205) fazem uma lúcida reflexão sobre o Brasil no 

contexto das reformas governamentais afirmando que 

vemos uma realidade bastante diferente daquela prometida no informe publicitário 
pago pelo erário público. Tão-somente aquilo que tornaria o estado um órgão 
reprodutor do capital, onde a iniciativa privada substituiria o governo para que este 
pudesse investir na área social, fora realizado, ao passo que na área social o que se viu 
foi a transformação do estado em um estado gestor, avaliador e caricativo, ainda assim 
sem ao menos atenuar a profunda crise fiscal social em que vivemos, provocada pela 
degradação do nosso processo civilizatório e pela banalização da vida humana.  

Vale lembrar Pereira (2006, p.119) quando afirma que  

o entendimento das reformas procedidas no Estado brasileiro implica considerar a 
interação entre os atores internacionais e os atores nacionais relevantes das diversas 
arenas decisórias, expressa no fortalecimento do papel das entidades transnacionais na 
formação de agendas governamentais, com as reformas que foram empreendidas, como 
ocorre no Brasil.                                            

Em se tratando das políticas sociais, verifica-se que o Estado promoveu a redução da 

oferta de bens e serviços de natureza social, restringindo-os àqueles segmentos não vinculados ao 

mercado, assumindo ações de baixo investimento, assegurando maior eficácia na relação custo-

benefício. Para Azevedo (2002, p.59) o que se tem é a “compatibilidade entre o Estado-mínimo e 

o Estado-forte (...) no que se refere às estratégias de acumulação, ele é mais forte do que nunca, 
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já que passa a assumir o papel de gerir e legitimar, nacionalmente, as exigências do capitalismo 

global”. 

No caso particular da educação, o que se observa é o ajustamento dos sistemas de ensino 

ao modelo de gerenciamento adotado pelo poder central no sentido de promover uma maior 

produtividade, mediante a planificação e uma ação regulatória das políticas educacionais, “na 

medida em que as práticas ditas descentralizadoras, uma das dimensões do estilo gerencial de 

gestão, têm tido por contraponto o aumento dos controles centralizados” (idem, p.60). Observe-

se que a descentralização, conforme salienta Corbucci (2004), sobretudo na América Latina, tem 

constituído elemento que faz parte da denominada modernização da educação, na perspectiva da 

eficácia e da efetividade da política educacional e dos sistemas de ensino, tema que tem sido alvo 

de discussões, comportando diferentes conotações, podendo-se de um lado, visualizá-la como 

uma das bandeiras de lutas em prol da democratização da educação, como descompressão do 

poder, ou de outro, como desresponsabilização da União para com os encargos educacionais, 

dimensão que é acima apontada segundo Azevedo. 

Nesse sentido, as modificações produzidas nas políticas educacionais exigem, de 

antemão, o entendimento das contingências histórico-conjunturais que vêm balizando o cenário 

brasileiro, nos marcos das transformações econômicas, políticas e sociais e das reformas 

empreendidas no Estado brasileiro. 

No que se refere ao Ensino Superior, Dourado (1999, p.246) diz que ele se  

reestrutura, rompendo o princípio da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, por meio de ações deliberadas em prol de um crescente processo 
expansionista, balizado por políticas indutoras de diversificação e diferenciação 
institucional (...) uma expansão pautada, hegemonicamente, pelo aligeiramento da 
formação e pela privatização desse nível de ensino. 

De fato, é notório o processo expansionista de caráter privado, mediante a criação de um 

número crescente de Instituições de Ensino Superior, introdução de novos cursos e adoção de 

novos formatos organizativos. Se for verdade a constatação dessa expansão privatista no Ensino 



 26 

Superior Brasileiro, é igualmente verdadeiro o movimento envolvendo diferentes setores da 

sociedade civil que se instalara no país em defesa de um projeto de Educação Superior Pública, 

de qualidade social, mediante a garantia de financiamento do poder público e da viabilização de 

políticas de inclusão de segmentos majoritários da população brasileira. 

Não obstante, portanto, a influência do ideário neoliberal na definição e implementação 

de políticas públicas, como é o caso da educação, não se pode desconsiderar as lutas de 

diferentes setores sociais, de instituições ligadas à educação, tanto de natureza acadêmica como 

sindical, tendo em vista gerar espaços de contraposição, de instalação de uma nova lógica 

gestionária na educação brasileira, reafirmando a convivência de projetos diferentes do projeto 

hegemonizado pelas forças políticas no poder.          

Percebemos que a própria sociedade civil, sobretudo os setores organizados, foi capaz de 

fazer a leitura crítica da realidade que se instaura na década de noventa, sobretudo na área social, 

podendo-se apreender o movimento que se descortina no país, no caso específico da política 

educacional, em defesa da introdução de um novo paradigma capaz de superar a tradicional ótica 

excludente, compensatória e comprometida com o ideário capitalista, pela introdução de uma 

nova lógica centrada no compromisso com a inclusão, com a democratização da educação, com a 

oferta de um ensino de qualidade social, na perspectiva da construção da cidadania e da 

emancipação social e política do povo brasileiro. 

De fato, estudos mostram (CORBUCI, 2004), que atualmente no país, em consonância 

com a globalização neoliberal e com o descompromisso crescente real do Estado com a 

universidade pública, no contexto da globalização neoliberal, as IFES têm se centrado na prática 

de captação de recursos, diante da realidade de profundo corte orçamentário, especialmente no 

período de 1995/1998. 

Para esse autor, com base na pesquisa que fez na Universidade de Brasília – UnB,  

assinala que há de fato desdobramentos das políticas de contenção orçamentária sobre a prática 

institucional gerando  
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impactos sobre todas as esferas da vida acadêmica, a começar pelo achatamento 
salarial de quadros técnicos altamente qualificados, passando pelo corte de recursos 
necessários ao funcionamento e atingindo a própria infra-estrutura física e tecnológica 
dessas instituições (idem, p.693). 

                                   
Por outro ângulo, percebe-se o descompromisso político do Estado, perante os fatos, ou 

seja, os números expressivos acerca do desenvolvimento do ensino superior brasileiro que, 

conforme Luiz Antonio Cunha (2004), apresentou, um cenário em 1931, de um total de 20 mil 

estudantes matriculados em cursos de Engenharia, Medicina e Direito, para um total, em 2002, 

de 3,5 milhões de estudantes (entre estudantes de graduação e de pós-graduação) distribuídos 

sobretudo em 1.400 faculdades integradas, faculdades isoladas e centros de educação 

tecnológica, 77 centros universitários e em apenas 165 universidades.  

A partir desses dados demonstramos, em parte, o fenômeno da privatização na expansão 

do ensino superior, em detrimento do espaço público, especialmente nas três últimas décadas, 

acentuadas a partir da década de 90, ressaltando-se que na categoria de universidades, incluem-se 

também as universidades privadas. Assim, de acordo com os dados do INEP, em 2002, existiam 

1.637 instituições de Ensino Superior, no país, revelando uma discreta diferença em relação aos 

dados acima, de modo a representar um aumento de 17,7% no número de IES em relação ao ano 

de 2001. 

 Exemplificando particularmente essa realidade, de acordo com nosso objeto de estudo, 

registramos numericamente a expansão no curso de Direito no Brasil, com base no relatório 

oficial e final do GT MEC–OAB (2005), que assinala que ela 

foi ao longo da década de 1990, intensa. Triplicaram-se os cursos: de 165 em 1991, 
passou-se a pouco mais de 500, em 2001. E ela continuou impressionante neste início 
de século, ultrapassando, em 2003, o número de 700 cursos! Com efeito, conforme os 
dados do Censo da Educação Superior de 2003, há 704 cursos jurídicos no país. 

 
 
Ao lado desses números, a sociedade jurídica tem manifestado preocupação, 

particularmente, a Ordem de Advogados do Brasil (OAB), especialmente com os 

desdobramentos desta questão, que acredita ter expressão na tão propalada “crise do ensino do 

direito”. Esse Órgão, de acordo com o Decreto n. 2.306, de 19 de agosto de 1997, no art.17, tem 
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o poder de autorização de cursos de graduação em Direito, configurando-se como agente 

controlador.  

Diante desses números relativos à expansão do ensino superior, Luiz Antônio Cunha 

(2004) mostra que todo esse crescimento não foi acompanhado de mecanismo algum de 

formação de pessoal que pudesse dar conta das tarefas docentes, inclusive nas universidades 

públicas. Para ele, a causa de maior estranhamento, é quando se observa que o grau superior é o 

único para o qual não há previsão legal de formação específica para o magistério, não obstante 

ter-se previsto na LDB no art. 66 que “a preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. 

Essas questões legais e pedagógicas tratadas nos estudos de Peixoto Filho (2004), na 

perspectiva do ensino privado, traduzem em importantes indicadores, na compreensão da 

formação de professores, nas universidades públicas. Esses estudos evidenciam no contexto da 

crescente expansão do ensino superior no Brasil, em especial no ensino privado, iniciativas de 

buscas dos professores pelos cursos de formação continuada na universidade, desde atualização 

em serviço, como lato e stricto sensu. Até ao analisarem os sentidos que os professores dão a 

esses cursos, a partir dos seus discursos, verificaram que há uma corrida mais individual que 

institucionalizada dos professores para atualização docente e que esta se dá, com muito esforço, 

demonstrando que os professores das Instituições privadas apresentam muita insegurança, quer 

seja no caso de saírem para fazer esses cursos, ou ficarem sem atualização/aprofundamento no 

âmbito da pesquisa e/ou na docência, impulsionados pelo medo de perderem o emprego nessas 

duas condições, enfatizando que essa corrida pelos professores para esses cursos se dá muito 

mais pelas áreas específicas do que pelas áreas pedagógicas.  

Este último achado é também comum ao que ocorre nas instituições públicas federais, 

hoje, quando observamos que professores buscam obter titulação na pós-graduação, 

especialmente nas áreas específicas de suas pesquisas do que na área pedagógica 

(FERNANDES, 1998; MOROSINI, 2001; ARAÚJO, 2005; CUNHA, 2005; PEIXOTO FILHO, 

2004). Tudo vem indicando que a procura por esses cursos é ambígua. Por um lado, ela tem o 
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sentido também de uma responsabilização individualista, marcada pela lógica avaliativa 

produtivista competitiva no interior da universidade, pela observância também dos critérios da 

CAPES (o que é motivo para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre essa 

questão, não sendo o momento agora para desencadear essa discussão, por não ser o nosso objeto 

de estudo, como as questões que se seguem).  

Por outro lado, eles são estimulados como se sabe, objetivamente, pela concessão de 

bolsas de estudo para realização de cursos de mestrado/doutorado e pós-doutorado concedidos 

através de órgãos públicos de fomento à pesquisa, como CAPES/CNPq e outros. Assim, eles 

parecem não se ressentir do medo do desemprego, ao saírem para o seu desenvolvimento 

profissional, pela situação de estabilidade funcional que a maioria goza (após estágio probatório), 

pela condição de poder ser efetivo na carreira docente nas IFES. 

E ainda, esses professores são também altamente estimulados a cederem aos acenos do 

mercado, por condições mais atrativas do que aquelas do magistério superior que abraça, tendo a 

possibilidade de não aderirem ao regime de dedicação exclusiva em determinados cursos que 

lidam com a formação de profissionais, nos campos do direito, medicina, odontologia, por 

exemplo. Nesse sentido, pelo o que se observa na prática legal e institucional, existem chances 

ainda para redução de horas de trabalho do professor universitário, permitindo-lhes também 

dedicação às atividades liberais, fora da universidade, ou em cargos públicos burocráticos de 

magistratura, por exemplo. Ademais, há de ressaltar o grande contingente de professores 

universitários que solicitaram, no governo de FHC, as suas aposentadorias rumando para outros 

centros de pesquisas e instituições, públicas e/ou privadas (WEBER, 2000).  

Um outro dado importante é que, independente da prática institucionalizada de concurso 

público para ocupar vagas no magistério do ensino superior (avanço em relação a práticas 

patrimonialistas), não observamos respaldo oficial e institucional (CUNHA, 2004), no sentido da 

efetivação de uma política de formação pedagógica para o recrutamento/formação contínua do 

professor de ensino superior, de incentivos salariais e de valorização do magistério público 

superior. Assim, o candidato ao magistério superior público hoje termina por ser recrutado na 
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Universidade, sobretudo pela titulação, geralmente de Doutor, pela justificativa da pesquisa que 

realiza na sua especialidade. 

No caso das IES privadas observamos que elas não têm atendido, a contento, até mesmo 

aos critérios de formação específica de seus professores prescrita no artigo 66 da LDB vigente, 

como também ao percentual de nível de professores com mestrado e de doutorado (CUNHA, 

2005), não equivalendo muitas vezes a um terço de professores com titulação de mestre e doutor, 

especialmente a um terço com dedicação exclusiva (art. 52 da LDB/1996), ao contrário do que 

observamos na maioria das universidades públicas federais, com algumas exceções. 

Convém reforçar essas idéias, com Gentili (2004, p.97), quando assinala que o processo 

de reestruturação universitária atualmente promovido pelos governos neoliberais “tende a gerar 

um círculo vicioso de precarização que questiona o caráter público das universidades e assim, 

redefine a função social que estas instituições exercem (ou deveriam exercer) em uma sociedade 

democrática”.   

O autor lembra que os regimes neoliberais estabelecidos na América Latina, tanto por 

governos civis, como por militares, promoveram profunda reestruturação de seus sistemas 

nacionais de educação. E nesse sentido, nos finais dos anos 90 do século passado, foram 

adotadas uma série de medidas comuns: 

ajuste da oferta, isto é, redução do investimento público destinado a financiar a 
prestação dos serviços educacionais, com a conseqüente  deterioração dos 
investimentos em infra-estrutura e dos gastos em pessoal docente e não docente); 
reestruturação jurídica do sistema mediante aprovação de novas leis gerais de 
educação, bem como de um arsenal de leis específicas, com base nas quais as reformas 
foram se assentando sobre renovado fundamento normativo); e profunda  redefinição 
do papel do estado do ponto de vista educacional (ou seja abandono do estado-docente 
e sua substituição por um estado-avaliador que, distante da função social de educar, 
tendeu a ser assumido como ‘agência’ fiscalizadora, determinando os graus de eficácia, 
de eficiência e de produtividade das instituições educativas. (GENTILI, 2004). 

 
Vale registrar que durante os anos 90 e seus finais, algumas incoerências e equívocos 

comprovam essa crise, por exemplo, quando os gastos públicos são examinados em relação à 

educação superior, no Governo Collor de Mello, conforme informa Corbucci (2004). Ele afirma 

que ao mesmo tempo em que nesse governo era ventilado que havia gasto excessivo no ensino 
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superior, em detrimento aos outros níveis de ensino, colocava metas ligadas à capacitação e à 

valorização dos profissionais de educação, fazendo o autor se perguntar (p. 679), por exemplo: 

 
se os gastos com ensino superior consumiam a maior parcela do orçamento do MEC, 
como seria possível valorizar a carreira docente, no que concerne à sua remuneração, 
se as despesas de pessoal já correspondiam, em 1990, a 84% do orçamento global das 
instituições federais de ensino superior (IFES)?. 

 
Refletindo sobre o assunto (p. 685), afirma que não são muitos os recursos destinados à 

educação superior, mas são insuficientes os destinados à educação básica. Nesse contexto, afirma 

que,  

na prática, a intenção de valorização do magistério foi flagrantemente contrariada pelas 
ações efetivamente implementadas, a começar pelo fato de, em 1992, a participação 
das despesas com pessoal haver-se reduzido a 75% dos gastos totais com as IFES, ao 
mesmo tempo em que também se reduzia o montante de recursos destinados a essas 
instituições (p. 679). 

 

Nessa década, outras metas no governo acenavam para ampliação dos programas de pós-

graduação, maior estímulo ao desenvolvimento de pesquisas entre universidades e empresas, 

ampliação do acesso ao ensino superior, entre outras.   

No governo Fernando Collor, além de ser evidenciada essa problemática, conforme 

assinala o referido autor (p.681), observamos uma discrepância entre o discurso de ampliação de 

vagas nas instituições públicas e a expansão que foi efetivada no ensino privado. 

Com a deposição desse Governo e ascensão de Itamar Franco, ocorre a continuidade da 

disputa entre o executivo federal e o CNE. Essa disputa inicialmente teve como resultado a 

limitação dos poderes do conselho, em relação à criação de instituições e à autorização de cursos 

e, posteriormente, a descentralização de poder para a Ordem dos Advogados do país e o 

Conselho Nacional de Saúde, que passaram a ter a prerrogativa com relação aos cursos de direito 

e medicina.  

Segundo esse autor (CORBUCCI, 2004, p. 681), mesmo que o discurso oficial através do 

Plano Plurianual (PPA), no período de 1996-1999 (elaborado no governo de FHC), destacasse a 

formação dos recursos humanos qualificados para a modernização do país (como fora o de 

Collor) e a contribuição desse setor para a melhoria da qualidade do ensino,“os dispêndios do 
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MEC com  educação superior, em especial aqueles destinados à manutenção da Rede Federal, 

foram sistematicamente contingenciados ao longo da década de 1990”(idem).  

Assim, resultado contrário se deu, quando observamos que foi reduzida na prática “a 

parcela destinada ao pagamento de pessoal ativo e aos investimentos em infra-estrutura. Ao se 

estrangular a capacidade de expansão das IFES, também se abriu caminho para o crescimento do 

setor privado.”(p. 681). 

No octênio FHC, segundo Cunha (2004), as IES federais foram submetidas a um arrocho 

ainda mais forte que antes, restringidos os recursos para custeio e investimento, ao passo que as 

privadas foram brindadas com novas vantagens (idem, p.803). De acordo com esse autor (p.807), 

a “privatização do ensino superior foi acelerada, em especial na categoria universidades e na dos 

centros universitários, o que resultou na ampliação do alunado abrangido pelo setor.” 

Se, de um lado, as IES federais padeceram de recursos para continuar a operar nos 
termos que antes faziam e, de por outro, as IES privadas recebiam benefícios, como 
financiamento das mensalidades cobradas aos estudantes e linha de crédito exclusiva 
para investimento, a juros subsidiados, como deixar de pensar que o sucateamento do 
setor público do ensino superior correspondia a um intento deliberado? 
 

 
Algumas iniciativas foram tomadas, a partir de 2003, pelo MEC, sob a denominação 

Universidade do Século XXI, que estaria orientado pela necessidade de democratizar o acesso a 

esse nível de formação e de inseri-la no projeto de desenvolvimento nacional, no sentido de 

reverter o estado de deterioração, ao qual foram submetidas as IFES, nos últimos anos, que 

conforme Corbucci (2004, p.694), referem-se à “autorização para realização de concursos para 

professores, o reajuste dos valores correspondentes às bolsas de mestrado e doutorado e a 

negociação salarial com os docentes e servidores técnico-administrativos”. 

Outras iniciativas governamentais nesse projeto de reforma é a que institui o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), lançado recentemente no sentido de ampliar o acesso à 

educação superior daqueles que, pelas vias regulares não têm acesso a esse nível de ensino. 

(idem). Outra alternativa propositiva diz respeito ao programa de sistema de cotas. 

Não obstante essas alternativas, bem como a definição da proposta para avaliação das 

condições de Ensino dos Cursos de Graduação vigente e a de instituição de um grupo executivo 
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da reforma da educação superior, para propor um projeto de reforma à apreciação da sociedade, 

na gestão da nova equipe ministerial, em 2004, ainda estamos caminhando na materialização de 

três objetivos previstos pelo MEC: “i) refinanciar a universidade pública; ii ) transformar a 

universidade pública em referência para toda a educação superior; e iii) estabelecer nova 

regulação entre os sistemas público e privado.” (p. 696).  

Diante das questões apresentadas, de cortes orçamentários e, em certa parte, de medidas 

propositivas promissoras, a formação acadêmica e pedagógica, valorização salarial e as 

condições de trabalho dos docentes das Universidades Públicas Federais repercutem na ação 

docente e nos saberes do professor, e, em certa parte, parecem constituir um dos desdobramentos 

da crise institucional porque passam as IFES “por via da crise financeira, acentuada nos últimos 

vinte anos”, como “um fenômeno estrutural decorrente da perda de prioridade da universidade 

pública entre os bens públicos produzidos pelo Estado” (SOUZA SANTOS, 2004, p.15), 

imbricada com a crise da legitimidade que se expressa na desvalorização dos diplomas 

universitários, na falta da formação pedagógica docente e improvisação docente nessas 

instituições (Cunha, 2004, p.796-797). 

 
1.3 Alguns aspectos da reforma da educação superior e seus 
desdobramentos sobre a formação do professor universitário das IFES e 
a docência 
 

As mudanças desenvolvidas no contexto contemporâneo de capitalismo globalizado e 

aquelas que vêm se efetivando no plano da política de orientação neoliberal, têm redundado em 

várias reformas educativas no mundo - em países da Europa, da América do Norte e Latina 

(GENTILLI, 2004; LANDER, 2002; MOLLIS, 2004), entre elas a reforma da Educação Superior 

no Brasil (SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001). Essas reformas, numa maior tendência, têm 

se dado, na perspectiva do reajuste à nova ordem e, especialmente, às novas políticas orientadas 

e comandadas pelos organismos internacionais, com base em critérios produtivistas de mercado, 

que se baseiam instrumentalmente e precipuamente nos valores da eficiência, eficácia, controle e 
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competitividade no contexto das práticas sociais. Nesse contexto, a reforma da Educação 

Superior e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB/96, ao serem resultantes de 

projetos patrocinados pelo governo, foram pródigas para a expansão privatista dentro dos valores 

acima mencionados. 

Essas reformas inserem-se de fato nas transformações sociais vividas no mundo 

econômico, da reestruturação produtiva flexível e nas relações do trabalho (para além da lógica 

taylorista/fordista), na cultura e no campo do conhecimento/tecnologia, bem como na política, 

trazendo novos desdobramentos para o campo da Educação (MELO, 2004; 2006), que numa 

ótica teórico-crítica, exige mudanças na direção de seus conceitos e práticas, na construção de 

uma nova pedagogia e de uma nova didática, voltadas para o processo de superação da lógica da 

racionalidade técnico-científica moderna à crítica, que tanto tem fragmentado e hierarquizado 

espaços, tempos, conhecimentos e sujeitos, nas suas mais diversas práticas sociais, entre elas, a 

universidade (idem, 2002). Mais ainda: direcionadas para ampliação das bases formativas para o 

desenvolvimento cultural e ético dos sujeitos. 

As novas demandas sociais traduzidas pela teoria crítica exigem, pois, reflexão 

sistemática e intervenção coletiva, dentro de uma abordagem complexa, globalizada da realidade 

social, educativa e docente na universidade, na perspectiva de imprimir uma qualidade 

profissional e social com vistas à articulação de suas práticas de ensino-pesquisa-extensão 

(MELO, 2006). Vale considerar que no âmbito da Educação Superior  a qualidade profissional 

prescinde do conteúdo/forma/técnica, na medida em que ela é entendida como instrumento  

pedagógico reflexivo, organizativo e  contextualizado do trabalho pedagógico e como 

veiculadora  e produtora de significados e sentidos sociopolíticos e culturais. 

Na contrapartida desse ideário, o debate vem apontando que essas mudanças, expressas 

no ideário da política neoliberal, no ajuste financeiro, redundam na precarização docente e da 

produção intelectual, sendo a principal causa da deteriorização da qualidade educativa na 

formação universitária, conforme Gentilli (2004). O autor suspeita que a pobreza em matéria de 

infra-estrutura, da mercantilização dos âmbitos universitários e as péssimas condições para o 
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exercício da docência e da pesquisa (ambas cada vez mais dissociadas), interferem fortemente 

nas possibilidades de produção e de socialização dos saberes acadêmicos. Condições necessárias 

que não foram garantidas a contento pelos governos e especialmente pelas políticas do MEC, 

sobretudo a partir da década de 70 do século passado, após a primeira grande expansão do ensino 

superior e promulgação da reforma universitária, no final da década de 60, salvo o 

desenvolvimento da pesquisa, como assinala Weber (2000), que foi institucionalizada em 1968, 

produzindo resultados satisfatórios. 

Hoje parece se evidenciar num certo declínio, no seu crescimento, face à redução de 

custos, com um número não crescente de bolsas de iniciação científica e de pesquisa (Mestrado e 

Doutorado), para um número de estudantes que se amplia cada vez mais e que se candidata à 

obtenção das mesmas, bem como a redução do tempo de elaboração de dissertações de mestrado. 

De fato, é bom ressaltar que “15% aproximadamente do alunado do ensino superior no Brasil 

têm chance de formar-se tendo freqüentado instituições que associariam, no âmbito da 

instituição, atividades de ensino e pesquisa”, segundo Silva Júnior e Sguissardi (2001). 

É importante remeter à contextualização desses problemas, visto que o perfil que foi 

traçado para a reforma educativa da educação superior, tomou como pontos de partida a 

descrença na universidade pública, por estar em crise, por não absorver todas as crescentes 

demandas e por não preparar adequadamente universitários para o mercado, pelo elitismo que 

marca toda a história da universidade brasileira e ao modelo universitário de pesquisa (modelo 

humboldtiano), excessivamente unificado, caro e insustentável no médio prazo pelo poder 

público, em tempo de crises do Estado (idem, p.47), devendo “estar restrito a apenas algumas 

instituições e não à maioria delas, que poderiam dedicar-se prioritárias, senão exclusivamente ao 

ensino.” (p. 48). 

Assim, muitas tensões existiram e estão ainda existindo em termos dos princípios 

orientadores e das medidas tomadas no contexto da reforma da Educação Superior, que se 

iniciou, de modo articulado na reforma do Estado brasileiro, sob a direção do MARE (Ministério 

da Administração Federal e da Reforma do Estado) articulado ao Ministério Econômico, o qual 
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só se tornou um tema central em 1995 (após posse de FHC), com a consolidação do ajuste fiscal 

do Estado e da modernização da administração pública (SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 

2001). 

Nesse sentido, várias medidas legais em nome da redução de custos foram inicialmente  

tomadas até hoje e que afetaram o professorado, a formação docente, a prática acadêmica e 

institucional, a docência, seus saberes  no interior das universidades públicas. Conforme esses 

autores, relacionamos as seguintes: contingenciamento de recursos de custeio e capital, 

desautorização do preenchimento, via concurso, das vagas docentes e de funcionários, 

congelamento de salários de docentes e funcionários das Instituições Federais de Ensino Superior 

(SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001, p.49-50).  

Ao perfil/prognóstico pessimista feito pelos críticos oficiais à universidade, 

acrescentamos, com base naqueles autores (p.49-50), outros problemas como: a dificuldade de a 

universidade se autoreformar no contexto de mudanças, defasagem em relação à demanda, que é 

maior do que a capacidade instalada pode oferecer, o excessivo envolvimento do Estado 

(governo) em relação às questões do ensino superior, entre outros.  

Algumas propostas apontadas pelos críticos oficiais da reforma da Educação Superior não 

poderiam ser outras tão compatíveis com o diagnóstico feito, conforme assinalam os autores 

supra-citados (p.49-50). Mencionamos, no âmbito das referidas medidas, os seguintes aspectos: 

maior incentivo ao desenvolvimento de instituições privadas; programas de diversificação das 

fontes de financiamento (a começar pela aprovação de uma emenda constitucional que reconheça 

a autonomia financeira das universidades); a introdução de ensino pago em todas as instituições, 

incluídas as oficiais (ao menos para aqueles que podem pagar); recomendação da redefinição da 

função do governo, das atividades exclusivas e não-exclusivas do Estado (entre essas a educação 

superior), condições para o desenvolvimento do ensino privado, implicando na reestruturação 

das políticas do ensino superior extensível indistintamente, mas por razões de “mérito”, a todas 

IES públicas e privadas. (idem). 

 Essas medidas concretizam as teses da “eficácia” da universidade operacional (Chauí, 
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1999), da gestão dos meios, em detrimento dos fins (a exemplo da sua função básica que trata da 

reflexão crítica sobre si e a sociedade na perspectiva de contribuir para a construção da 

identidade nacional do país e do seu desenvolvimento, bem como do desenvolvimento científico, 

criativo e a emancipatório dos sujeitos). Implicam, pelo contrário, na afirmação das teses da 

privatização/mercantilização da universidade, entendida como organização social. 

 Nesses termos, a universidade se identifica como organização não-estatal, mais 

especificamente como fundação de direito privado - que tem autorização para celebrar contrato 

de gestão com o poder executivo, e, assim, poder, através do órgão do executivo correspondente, 

fazer parte do orçamento público federal, estadual ou municipal (BRESSER apud SILVA 

JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001, p.34), limitando desse modo sua capacidade criadora, de 

decidir o seu rumo com mais autonomia (CHAUÍ, 1999), de contribuir para além da construção 

da identidade nacional e desenvolvimento das forças produtivas, através do desenvolvimento da 

ciência e tecnologia, e do seu papel de capitanear o sistema educativo (CUNHA, 2004; 

FOLLARI, 2004, p.91). 

Não obstante a possibilidade de busca pelo fortalecimento da autonomia/identidade da 

universidade, ela se vê como já afirmamos, diante de três expressões de ordem indicativas da 

qualidade – gestão estratégica, qualificação profissional e conhecimento (DOURADO e 

CATANI, 1999), orientadas pelos princípios fundantes do mercado, que têm gerado por demais 

competitividades e tensões contraditórias na sociedade, no plano da inclusão X exclusão cultural-

científica, sociopolítica e ideológica. 

Ao supor nessas práticas a existência da força global e local em confronto, apreendemos a 

partir dos estudos propositivos de estudiosos da Educação Superior, no contexto da globalização 

(FOLLARI, 2004; GENTILLI, 2004; LANDER, 2002; SANTOS, 2000; BALL, 2004; CUNHA, 

2004), exemplos de alternativas mais democráticas, inclusivas e participativas nesse âmbito: 

construção de uma esfera civil global mais combativa, face às políticas neoliberais e às reformas 

educativas, desenvolvimento científico-cultural integrado para além de uma visão positivista, 

efetivação de parcerias nacionais e internacionais entre as universidades, articulação entre os 
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pólos da igualdade e da diversidade para emancipação social, humanização das práticas, com 

vistas à superação da face excludente, anti-democrática e anti-solidária dessa nova prática 

política neoliberal, de internacionalização de trocas e de consumo que não tem respeitado as 

culturas institucionais locais. 

Se, nesse contexto, as reformas educativas da Educação Superior impõem-se 

contraditoriamente, à base de pressões e de tendências pragmáticas e utilitaristas, o debate 

ampliado e aprofundado na academia e em outras esferas da sociedade civil organizada, aponta 

para a necessidade de a universidade hoje investir na sua função formativa técnico-científica, na 

ecologia dos saberes, no exercício da cidadania e na produção/difusão/dinamização democrática 

de conhecimentos e da cultura mais ampla e diversa (WEBER, 2000; MELO, 2006). 

Não obstante o valor dessas perspectivas de futuro, a compreensão dos seus impactos 

mantêm-se presente na realidade da universidade, sendo bom lembrar com Gentili (2004), que  

o ajuste financeiro e a precarização docente acabam condicionando ou bloqueando a 
produção intelectual,sendo a principal causa da deteriorização da qualidade educativa 
na formação universitária. Parece evidente que a pobreza em matéria da infra-estrutura, 
a mercantilização dos âmbitos universitários e as péssimas condições para o exercício 
da docência e da pesquisa (ambas cada vez dissociadas) interferem fortemente nas 
possibilidades de produção e de socialização de saberes. 

 
 

Nesse sentido, ele traz uma outra questão mais profunda – a importância de redefinir a 

função social das instituições da educação superior e o papel político exercido pelos profissionais 

que nela atuam, o que requer a compreensão de como a crítica social  que teve presença nas 

universidades latino-americanas, no Brasil, está sendo substituída “por um pragmatismo quase 

sempre reducionista, que se disfarça sob argumento aparentemente sedutor que os saberes 

universitários devem ter utilidade prática imediata” (GENTILLI, 2004, p.113).  

Em face dessas questões pedagógicas, epistemológicas e sociopolíticas enfatizadas na 

discussão da universidade e das reformas educativas e diante dos impactos desta na precarização 

dos saberes e da prática docente dos professores universitários, alinhamo-nos aos estudiosos da 

pedagogia universitária para adentrar nas determinações mais imediatas, para perguntar junto a 

Fernandes (1998) e a Morosini (2001), de quem é a tarefa de educar os professores 
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universitários, no contexto da improvisação de professores universitários e suposta precarização 

docente, de ordem pessoal e profissional, e da falta de condições de produção presentes na 

universidade hoje? Como são formados e em que sentido pedagógico e político se dariam essas 

práticas e que identificações pessoais, profissionais e administrativas eles apresentam?  Esses 

professores têm dificuldades de articular a dimensão pedagógica e a específica de sua área de 

conhecimento para se tornar professor? Quais são e como se constituem os seus saberes 

docentes? Essas são questões que serão tratadas no próximo item e ao longo dos capítulos. 
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CAPÍTULO II  
 
O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO FACE AOS SABERES 
DOCENTES 

 

Este estudo objetiva situar o sujeito Professor Universitário focalizando os saberes 

docentes, na perspectiva de remeter para a formação e para a prática pedagógica docente, 

focalizando nessas práticas dimensões, papéis, dicotomias presentes acerca da teoria/prática, do 
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conhecimento pedagógico X conhecimento específico, que revela um modo de ser professor e de 

construir saberes docentes. Na primeira parte discutiremos “O professor universitário: entre um 

modo (in)definido de ser professor e de construir saberes”; na segunda tematizaremos “A 

produção de saberes docentes na universidade: uma ação em permanente (re)construção”; como 

terceira  parte focalizaremos “A docência e algumas considerações epistemológicas na 

construção dos saberes de docentes intelectuais”. 

 

 

2.1 O professor universitário: entre um modo “indefinido” de ser 
professor e de construir saberes 
 

Diante da realidade sócio-econônomica, política e educacional complexa que 

apresentamos no capítulo anterior, percebemos que pensar o professor universitário numa 

universidade pública, na relação com os seus saberes docentes, é refletir sobre as suas condições 

de produção, de trabalho, sobre os seus papéis profissionais e sociopolíticos e as suas realidades 

subjetivas. Isso porque percebemos que neste novo século há exigências de desenvolvimento de 

novos saberes, de novas competências, habilidades, conhecimentos, novas identidades no 

contexto de mudanças, onde as influências do capitalismo globalizado, bem como, do 

redirecionamento do papel do Estado e das reformas educativas na universidade ganham corpo 

expressivo na direção de pedagogias produtivistas, eficientes, pragmáticas, flexíveis, entre outras 

direções, de cunho formativo, na perspectiva do valor do conhecimento, das atitudes ético-

políticas e cidadãs para emancipação humana, não dispensando os saberes técnico-profissionais 

sob o domínio e comando dos próprios seres humanos. 

 Há de fato desdobramentos externos que se expressam nos mais variados locus da prática 

pedagógica institucional quer pelo âmbito da sua formação, da sua intervenção pedagógica no 

seu exercício profissional docente, quer pelo ângulo da sua postura de ser professor e pela forma 

de construir novos saberes.  
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Nesse contexto de mudanças sociais e de várias exigências à universidade e ao seu 

professorado, de transição paradigmática na forma de pensar a sociedade, a pedagogia e o 

conhecimento (CUNHA, 1998), estudos têm apontado a existência de conflitos, tensões e 

dicotomias presentes nos discursos e nas práticas do profissional do ensino superior, como 

também a sinalização de avanços na direção de um novo paradigma que requer, pelo que se 

supõe, a necessidade de refletir e de trazer para o debate alguns posicionamentos sobre a 

formação e o modo de ser do professor na relação com os saberes docentes, aqueles que estão 

sujeitos a se cristalizarem e/ou se reorganizarem contraditoriamente numa práxis repetitiva na 

preservação da lógica da racionalidade técnica e/ou inventiva (LUCARELLI, 2004), na direção 

da ruptura dessa lógica. Esses processos se realizam de modo racional técnico, prático, somativo, 

adaptativo, reflexivo (sobre e na ação educativa), a partir de justificativas teóricas e/ou de razões 

práticas, contextualizadas ou não, no percurso de desenvolvimento profissional do professor 

(SACRISTÁN, 1995). 

Não há dúvida de que o professor universitário é peça fundamental no desenvolvimento 

da docência universitária aquela que pressupõe o desenvolvimento de ações articuladas com a 

pesquisa e a extensão, como campos específicos de reprodução/reconstrução de saberes 

especializados, de princípios educativos gerais, de leituras de realidades e de intervenções 

diferenciadas, de saberes didático-pedagógicos particulares próprios a uma dada realidade de 

ensino, a fim de dar conta das diferenças/incertezas da prática pedagógica mais ampla e docente, 

segundo Maria Isabel da Cunha (2004) e Araújo (2005).  

Essa docência se realiza não apenas na sala de aula, mas no conjunto de ações educativas 

que organizam o ensino na instituição e fora da instituição na vinculação com práticas mais 

amplas formais, a exemplo dos sistemas universitários e em relação a práticas educativas não 

formais que concorrem para que o ensino se realize sob aceitações/ resistências diversas. Ela 

sofre influência também em relação aos papéis do professor: no âmbito da dimensão pessoal, 

profissional e administrativa, conforme Zabalza (2004). No âmbito pessoal (p.131-13) residem 
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questões de satisfação e insatisfação no trabalho que influenciam a construção de sua 

profissionalidade, o modo de ser professor, conseguindo ou não produzir um corpo sólido de 

saberes, com ou sem independência/autonomia no seu exercício profissional. Tal autonomia, 

conforme (CONTRERAS, 1997), envolve uma nova ética e um novo compromisso político em 

tempos neoliberais, que requerem o favorecimento das aprendizagens dos alunos e que, segundo 

Zabala (1998), se dá numa perspectiva da integralização do ser humano, para além da lógica 

exclusivamente cognitiva, seletiva e propedêutica, sob os ditames da lógica do mercado.  

No âmbito da dimensão profissional (ZABALZA, p. 107-130) exige-se, no perfil do 

professor, tipos de saberes específicos, observância e resistência, no que se refere às normas, aos 

valores e às regras institucionais e à articulação com outros saberes produzidos de modo 

autônomo, em outros lugares, fora da universidade, a exemplo dos locais de trabalho, onde ele 

atua, enquanto profissional liberal. 

A dimensão administrativa, conforme Zabalza (2004) envolve as relações contratuais que 

definem o perfil de acesso e permanência do docente nas Instituições, a carreira etc., havendo, 

pelo que se infere desses tipos de relações, influências também de vínculos diferenciados do 

professor com o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade e fora da instituição em outros 

locais de trabalho, o que muito contribuem, no caso da realidade da universidade brasileira, para 

a prática da dedicação exclusiva ou não à universidade pública, de modo a atender ainda ao 

chamamento lucrativo de atividades fora da universidade como profissional liberal no campo do 

privado (BALL, 2004). 

Esses papéis, dentre outros, caracterizam o perfil do docente universitário na 

contemporaneidade, constituindo a sua identidade socioprofissional, que na realidade é marcada 

profundamente por uma identidade profissional indefinida, entre ser acadêmico/especialista e 

professor, por circunstância, sem formação pedagógica, como revelam os estudos de Zabalza 

(idem). Esta indefinição é demarcada assim por um desequilíbrio entre a sua formação específica 

e a sua formação pedagógica, o que confere historicamente uma significação social consentida à 
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profissão de professor na universidade. Tal posição durante muito tempo foi reforçada pelo 

sistema de cátedras engendrando a figura de catedrático enciclopédico clássico (detentor de 

saberes da cultura geral) até mais ou menos a reforma universitária com a institucionalização da 

pesquisa (WEBER, 1999). A partir especialmente da década de 70 no Brasil, com o 

aceleramento do desenvolvimento capitalista, dos avanços da ciência e da técnica, foi dado maior 

relevo a uma outra categoria profissional, a de especialista em áreas diversas (detentores de 

saberes especializados do cientista/pesquisador), a qual tem sido consagrada / naturalizada como 

identidade peculiar do professor universitário, até hoje, em detrimento da formação pedagógica. 

Em oposição a essa figura do professor especializado surge a do professor/educador 

político/militante social (a partir do final da década de 70), como também a do professor 

intelectual transformador (SANTOS, 1998; GIROUX, 1997), perante as críticas às visões 

pessimistas reprodutivistas ideológicas, da cultura dominante, das desigualdades sociais e das 

relações de poder. Esta forma de ser professor conforme indica Fernandes (1989) exige fundir os 

papéis de ser profissional e cidadão, pela justificativa de não se ser cidadão fora e profissional 

dentro da instituição.  

 Ressaltamos ainda o seu papel enquanto profissional liberal relativamente autônomo 

perante as instituições reguladoras a que se vêem inseridos, na sociedade, como a Ordem de 

Advogados do Brasil (OAB), reguladora da prática dos profissionais de Direito, Empresas de 

Saúde e outras para os profissionais da saúde que lhes colocam em constante tensão com o papel 

acadêmico de pesquisador e de docente assumidos na universidade.  

Mediante essas possibilidades, a visão não-profissional do ensino, tem se expandido por 

demais nas instituições de ensino, numa polaridade entre conhecimento especializado, que é o 

pólo mais desenvolvido do seu modo de ser professor (com formação inicial e stricto sensu) e o 

pedagógico, que é o pólo menos desenvolvido (com pouca ou nenhuma formação inicial/nível de 

pós-graduação lato e stricto sensu). Entretanto, poucos ainda têm a clareza de que para chegar a 

ser um profissional de ensino de fato é uma tarefa complexa e um desafio social emancipatório 

que congrega exigências cognitivas, expressivo-estéticas, moral (SOUZA SANTOS, 1996) e 
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uma série de competências e habilidades básicas, que podem ser adquiridas no processo de 

formação pedagógica com maior ou menor autonomia, a depender do  seu percurso e  situação de 

carreira em ciclos profissionais.  

Ademais, o professor universitário apresenta uma tendência para construir a sua 

identidade e desenvolver seu trabalho de forma individualizada e isolada, reforçada 

institucionalmente com o “famoso princípio de cátedra” de se sentir o dono e o “senhor 

soberano” de sua sala de aula (GÓMEZ, 2001), por entender que tem o domínio do saber 

específico e conseqüentemente tem a capacidade de realizar o seu trabalho pedagógico.  

Nessa perspectiva, concebe-se que o desenvolvimento profissional dentro de uma 

verticalidade especializada contrapondo-se à identidade do professor universitário entendido 

como um ser unitário, que articula a sua trajetória pessoal, profissional e administrativa, em 

torno de um projeto articulado, pressupondo que o mesmo é uma pessoa que se constrói nas 

relações que estabelece com os outros que lhe são significativos com a história social que o 

permeia e com sua história. 

A idéia de trajetória como carreira pedagógica encontra suporte em Huberman (l986), 

sendo entendida também como um processo que envolve o percurso de professores em uma ou 

várias instituições de ensino, nas quais estiveram ou estão engajados. Esse processo é 

influenciado tanto pela trajetória pessoal e profissional, quanto pelo contexto institucional e 

social em que estão inseridos. 

Desse modo, a trajetória tanto pessoal quanto profissional, envolve uma multiplicidade de 

gerações que não só se sucedem, mas se entrelaçam na permanente tarefa de produzir o mundo. 

Sendo assim, cada uma em um mesmo percurso possui papel diferenciado nessa tessitura, cujas 

socializações têm influências ao longo da vida, da carreira e da identidade docente. 

Por outro lado, a priorização que vem sendo dada às estruturas organizacionais e ao 

planejamento estratégico na universidade operacional (CHAUÍ, 1999), em detrimento do 

investimento pedagógico e em especial à formação e à carreira docente, engendra manifestações 

de aceitação/resistência, levando, muitas vezes, o indivíduo ou grupo profissional, à inércia 
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docente, ou seja, a um forte obstáculo para o desenvolvimento de um ensino universitário de 

qualidade (ZABALZA, op.cit; GÓMEZ, idem), não obstante algumas outras tendências de 

entusiasmo crítico e de compromisso social e político reveladas em determinados grupos no final 

da sua carreira docente (HUBERMAN, 1986).  

Essas questões influem ainda na adoção de uma lógica profissional com base no 

conteudismo das disciplinas acadêmico-científicas linearmente concebidas e de caráter 

profissional (das diversas especializações) aliada à exacerbação da técnica e à lógica 

aplicacionista no modo de compreender e intervir  na prática pedagógica. Isso tem reforçado o 

desenvolvimento de uma formação docente dicotômica no ensino superior, ganhando críticas e 

contestações dos profissionais da educação organizados, como também no que se refere à 

orientação da epistemologia da prática, na década de 90 do século passado, exacerbada pelos 

seus extremos reducionistas expressando-se no praticismo e na descontextualização,  na forma de 

realizar e compreender as práticas docentes e os saberes docentes..  

De fato, emerge, em nível nacional, a partir do começo da década de 80, um Movimento 

de Reformulação dos Cursos de Formação dos profissionais da educação, no qual se discute 

direcionamentos/intervenções voltados para a profissionalização (inicial e continuada), da 

carreira, salário e valorização docente, onde ganham expressão no discurso institucional, 

enquanto uma política global de formação dos profissionais da educação, a envolver todos 

aqueles aspectos, entretanto carecendo da sua efetivação na prática, em que pese a influência do 

Pacto Mundial de Valorização do Magistério, firmado na conferência mundial de educação, 

realizada em Jötien na Tailândia, em 1990, em que o Brasil participou desse pacto entre outros 

países.. 

Nesse contexto, acentua-se no Brasil a política de atrelamento aos organismos 

internacionais, de regulação e controle do capital e do conhecimento, sobretudo na década de 90, 

interferindo literalmente no campo educacional, onde sinalizou o declínio do investimento do 

Estado com os gastos sociais por um lado e, por outro, o incremento da expansão e privatização 

da educação. Nesse sentido, começou a se desenhar um novo perfil de professor do ensino 
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superior, quer seja no âmbito do público ou privado, de acordo com  a lógica da competitividade 

do mercado, numa maior tendência, entre outras posições. 

Daí, o desafio posto no debate das últimas décadas que está em conceber a Universidade 

como um local de interação entre o pensar e o exercitar a prática pedagógica, na perspectiva da 

formação  do professor para  ser profissional, como projeto permanente para uma ação que leve o 

professor a criar e recriar novos conhecimentos, novas idéias e novos posicionamentos na prática 

educativa, coincidindo com o movimento de promover o desenvolvimento profissional docente e 

do seu perfil de pesquisador. A universidade é de fato uma instância educativa, responsável pela 

formação de seus quadros e dos futuros profissionais, contribuindo para a profissionalização do 

professor com a produção de saberes necessários ao exercício de sua profissão e de um 

aperfeiçoamento contínuo enquanto ação que contribui para materializar políticas públicas 

referentes à formação dos profissionais da educação, definida e desenvolvida também no interior 

da universidade (MELO, 2004; AGUIAR e MELO, 2005). 

 

 

2.2 Produção de saberes docentes na universidade: uma ação em 
permanente (re)construção 

 

O saber pressupõe a compreensão, análise, ação e utilização de novas informações que se 

configuram em constantes transformações, em conhecimentos e em novas inquietações face às 

realidades concretas. Nesse sentido, é importante demarcar como vem sendo entendido os 

saberes docentes no debate educacional com base no seu pluralismo articulado de saberes, de 

modo a trazer problemáticas na identidade do professor, quando observamos a implicação da 

falta ou a da articulação precária entre os saberes pedagógicos e os saberes especializados dos 

diversos ramos do conhecimento humano, na relação com os saberes experenciais. 

Cabe neste momento pontuarmos alguns marcos teórico-metodológicos sobre esses 

saberes, como expressão da experiência de uma prática pedagógica docente, inserida e 
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condicionada aos determinantes de uma prática social e histórica mais ampla, orientada por 

objetivos, finalidades e conhecimentos, pressupondo a sua contextualização na relação teoria-

prática. 

Assim, parece que a cultura do saber – fazer “acadêmico-pedagógico-docente” produzida 

no cotidiano das práticas docentes universitárias, não tem dado condições, até certo sentido, de 

compreender, mediar as finalidades educativas, no processo de formação humana, pela ênfase no 

ensino e na pesquisa de áreas específicas. Essa prática não tem sido suficientemente realizada, 

face à necessidade da articulação dos saberes especializados com os saberes pedagógicos e das 

ciências da educação que, a cada dia, são colocados em xeque, desafiando o sujeito professor a 

contínuas reconstruções, frente aos desafios da realidade, em constante devir; e em função das 

condições de exterioridade que influem na construção dos saberes da experiência docente que, 

conforme Tardif (2002), são consideradas condições da profissão docente: a) as relações e 

interações que os professores estabelecem e desenvolvem com os demais atores  no campo de 

sua prática; b) as diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a 

instituição enquanto meio organizado e composto de funções diversificadas.           

No contexto da universidade e da prática curricular, uma das condições externas que 

influenciam epistemologicamente a construção desses saberes diz respeito à cultura disciplinar, 

excludente e desigual, tão presente nos currículos, que tanto tem dividido os conhecimentos, os 

saberes, os sujeitos, os tempos e os espaços pedagógicos (MELO, 2002). 

Uma outra condição é a hierarquização dos saberes acadêmicos no interior dessa 

instituição entre os saberes científicos especializados em detrimento dos saberes pedagógicos, se 

bem que a procura pelos saberes pedagógicos tem crescido, como aponta Masetto (1998), ou 

seja, o professorado do ensino superior tem tomado certa consciência do valor desse 

conhecimento. 

Em relação a essa questão Tardif (idem) assinala que os saberes pedagógicos, não 

obstante a sua desvalorização, é amplo e estratégico porque provém de uma ampla gama de 

saberes adquiridos na formação profissional, do conhecimento obtido através das disciplinas 
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cursadas, do currículo estabelecido e que faz parte da experiência educativa em todo e qualquer 

curso, em toda e qualquer instituição universitária. Além de ser plural e também temporal, uma 

vez que é adquirido e construído no contexto de uma história de vida e de uma carreira 

profissional. 

Ao mesmo tempo a sua desvalorização é constatada na execução e reprodução do 

conhecimento acadêmico produzido em outro âmbito, que não inclui a formação pedagógica 

como fundamental na relação teoria e prática, no interior da universidade. Assim, o referido 

autor constata a necessidade do conhecimento das disciplinas pedagógicas para a formação do 

futuro docente, como fundamentação de uma prática e de uma experimentação constituída 

também por um saber formativo mais complexo, relacionado com a realidade social. 

De acordo com Tardif (2002) e Pimenta (1999), os saberes pedagógicos e docentes são 

construídos na ação, na relação teoria-prática, cuja visão disciplinar de aplicação mecânica do 

conhecimento na prática não tem mais sentido na formação do profissional professor na 

contemporaneidade, pela compreensão da complexidade dos problemas da prática e das várias 

possibilidades de intervenção nela, a qual requer articulação interdisciplinar e  

recontextualizações sucessivas dos saberes do professor (BERNSTEIN, 1996) para dar conta das 

realidades dos sujeitos da prática, na perspectiva da aprendizagens dos alunos.  

A importância desse pluralismo, articulação, recontextualização dos saberes em função 

dos desafios complexos da prática, encontramos em Souza Santos (l999), quando destaca que o  

real encontra-se nas interações dos conhecimentos entre si mais do que no conhecimento 

especializado e disciplinar apenas. 

Com base nessa visão de ciência integrada e no entendimento da ação docente como ação 

complexa, destacamos os estudos de Maria Isabel da Cunha (2004; 2006), Candau (1984) e 

Araújo (2005), onde há uma preocupação em associar a questão dos saberes docentes à 

formação. No caso de Cunha (2004), ela está interessada em apreender categorias explicativas da 

prática docente inovadora, extraídas com base na investigação da prática dos professores 

universitários e também dos saberes que se relacionam com o campo da didática organizados em 
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núcleos, os quais guardam uma relação com a realidade e com a proposição de saberes que são 

necessários à formação dos professores: 

a) saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica, referem-

se à compreensão do papel da escola, dos processos de ensinar, do 

histórico das disciplinas e das condições sociais e culturais que as 

influenciam; 

b) saberes relacionados com a ambiência da aprendizagem, incluem as 

habilidades para se criar um clima propício à aprendizagem. Pressupõem 

o conhecimento das condições da aprendizagem e das múltiplas 

possibilidades de articulação do conhecimento com a prática social;  

c) saberes relacionados com o planejamento das atividades de ensino, 

envolvem as habilidades de traçar objetivos, planejar o tempo 

pedagógico, método e propostas para o desenvolvimento e a efetivação 

da prática pedagógica. Requer o domínio dos conteúdos específicos de 

ensino;  

d) saberes relacionados com a condução da aula nas suas múltiplas 

possibilidades, reportam-se à condição do professor enquanto 

coordenador/condutor, junto com os alunos, de estratégias que 

propiciem uma aprendizagem significativa. Decorrem a escolha/seleção 

de atividades, técnicas e procedimentos de ensino, seleção e uso de 

recursos adequados;  

e) saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem, retornam os 

percursos, os objetivos, e as estratégias avaliativas que melhor retratam a 

aprendizagem dos alunos. Pressupõem conhecimentos técnicos, 
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sensibilidade pedagógica e posicionamento valorativo sobre os objetivos 

em questão. 

 

Ao se debruçar sobre o estudo de Cunha (idem), Araújo (2005, p.84,85), afirma que: 

a autora ao relacionar os saberes necessários ao professor, não apresenta  a pretensão 
de esgotar o assunto, mas  de enfocar que essa pluralidade de saberes exige uma 
dimensão de unicidade, com vista a superar a fragmentação do conhecimento, 
distanciando daí, da racionalidade técnica (...). 

 

Na tentativa de mostrar que os saberes docentes são também construídos na ação, 

mediados pela reflexão e em função dos diversos momentos de desenvolvimento da aula, a 

referida autora, atenta em sua pesquisa para a apreensão dos saberes dos professores iniciantes 

do ensino superior, focalizando, entre outros, os saberes relacionados à dinâmica do ensino-

aprendizagem, ou seja, aqueles saberes relativos à mobilização do conhecimento (do saber 

docente voltado para o despertar do aluno para o conhecimento, no início de uma aula, do saber 

articular o conhecimento prévio do aluno com os saberes especializados); como também para os 

saberes do professor que ajudam a construir a fase de análise e síntese da aula junto ao aluno, 

mediadas pelos processos de análise, de elaboração e sistematização do conhecimento, com base 

no método dedutivo, histórico-dialético, ressaltando os autores Vasconcelos (2001); Anastasiou e 

Alves (2004). 

Ao tratar dos saberes docentes nos seus estudos, Torres (2004), apoiada em Tardif (2002), 

menciona a crise do profissionalismo afirmando que está ligada à formação dos professores e aos 

saberes profissionais. Suas idéias versam sobre a epistemologia da prática profissional, na qual 

busca definir os saberes profissionais como temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e 

situados. Acredita que o objeto do trabalho docente é o ser humano e, por isso, os próprios 

saberes dos professores carregam as marcas do humano, daí a sua complexidade. Também 

defende a idéia de que se estivermos bem atentos a construir um repertório de conhecimentos e a 

definir competência para a formação e a prática do magistério, faremos do ensino uma profissão 

e não um ofício. 
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Como profissão e prática, diz a autora, essa crise é influenciada, no caso dos saberes dos 

professores do ensino médio, pela cultura do vestibular, que condiciona os saberes do currículo, 

a direção e a forma do como ensinar, não obstante a subjetividade do professor de acatar ou de 

resistir a essas influências externas. 

Estudos realizados recentemente, como o de Guimarães (2005), sobre os saberes de 

experiência, também observam como são complexos, dinâmicos e articulados esses saberes. 

Estes se traduzem em saberes organizativos, cognitivos e afetivos e é através deles que se dá o 

trabalho docente de forma articulada.  

Os saberes organizativos, segundo a autora estão voltados para a preocupação da 

organização do trabalho docente, de um ambiente propício à aprendizagem. Os saberes 

cognitivos se preocupam especificamente com o processo de ensino–aprendizagem, com a 

finalidade maior da instituição de ensino que seria a sistematização do conhecimento. Já os 

saberes afetivos transversalizam os demais saberes, que estão diretamente ligados à relação que 

os professores estabelecem com os alunos e que muitas vezes não estão ligados diretamente ao 

trabalho docente, mas diretamente ao sujeito social que o aluno é. 

Nessa perspectiva, o entendimento sobre a construção dos saberes docentes é que eles se 

dão num contexto histórico mais amplo, não apenas como teoria aplicada instrumentalmente na 

prática, enquanto uma práxis que extrapola a sala de aula, não obstante considerar importante a 

experiência do professor, a formação pedagógica que se dá na relação com a teoria pedagógica, 

com as ciências da educação e os outros saberes, que influem  na sua prática,  em que pesem 

nesse contexto as influências do atendimento ou não, ao princípio da indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão, do contexto institucional, da forma como a instituição materializa as 

diretrizes no seu projeto político-pedagógico e na prática pedagógica, das influências da práxis 

social mais ampla.. 

Outros estudiosos, como Melo (2000), no sentido de entender a construção de saberes 

docentes de alunos trabalhadores que militam no magistério de cursos de Licenciaturas, numa 

Universidade Pública Estadual de São Paulo, na relação entre a formação e o exercício 
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profissional, advoga que a prática social é ponto de partida e de chegada para construção desses 

saberes e dos saberes escolares curriculares, na relação entre a universidade/sociedade, ensino-

pesquisa-extensão. Estes saberes são sínteses recontextualizadas, mediadas pelos saberes 

pedagógicos, que foram construídas nas diversas práticas formativas na relação com os saberes 

científicos diversos, considerando determinadas relações de poder e uma dada gramática 

pedagógica orientadora de fins e de meios organizativos da prática (BERNSTEIN, 1996). 

Também são influenciadas por uma determinada cultura escolar, na qual a autora destaca a 

mediação de princípios educativos e instrucionais, regras, normas, valores formativos e formas 

alternativas de organização do trabalho pedagógico e docente, como articuladores dos 

conhecimentos escolares. 

Na tentativa de compreender os saberes profissionais docentes, Zabalza (2004) destaca 

que (...) quando se fala da produção do conhecimento prático é para se referir ao tipo particular 

de informação e aprendizagem que a prática proporciona que, se não consolidando com um 

corpo de conhecimento, tem um valor prático, a partir do qual os professores descrevem e 

justificam a sua ação, dialogam com ele na relação com os conhecimentos científicos. 

Daí parece que as crenças, opiniões, pensamentos e conhecimentos do professor têm um 

grande efeito sobre as decisões que eles tomam em sala de aula, bem como poder explicar suas 

práticas. Assim, este conhecimento é construído por meio de uma variedade de experiências que 

possivelmente estão sujeitas a mudanças, daí o conhecimento não ser algo fixo, imutável, nem 

construído isoladamente, o que faz Nóvoa (1995) pensar que a construção do saber docente 

universitário se dá num duplo papel do professor individual e coletivo.  

Nessas relações, amplia-se a sua consciência sobre a própria prática, construindo 

conhecimentos teóricos e críticos da realidade, para alimentar a realidade, daí, pressupormos 

pensar a formação do professor universitário agregando os seus saberes face à “sociedade do 

conhecimento” que aí está posta.  

Assim, partindo-se da concepção desses autores, entendemos que o conhecimento 

docente se dá por meio de um processo contínuo de construção, desconstrução e reconstrução, 
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para além da prática pedagógica docente, e atentamos para o fato que a formação de professores 

começa muito antes da entrada nos cursos de formação, sendo um processo interminável, já que 

se prolonga por toda a vida profissional do professor. 

 Centrando-nos no locus da docência percebe-se como ela tem o reconhecimento de um 

campo de conhecimento configurado em diferentes conteúdos, segundo Pimenta (2002): 

 

l) conteúdos de diversas áreas do saber e do ensino,  das ciências humanas e naturais, 
da cultura e das Artes; 2) conteúdos didático-pedagógicos, relacionados diretamente ao 
campo da prática educacional; 3) conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos 
do campo teórico prático educacional; 4) conteúdos relacionados à subjetividade 
humana (sentido da existência humana individual, de sensibilidade sócio-pessoal). 

 

Nesse contexto, conjectura-se que a atividade da docência é de natureza mediadora, 

investigativa, reflexiva, entre as situações concretas e a formação humana. Os saberes do 

professor são de grande importância no processo de construção e/ou reconstrução de 

conhecimentos para a formação do aluno. O que não podemos perder de vista é que a profissão 

de professor é uma atividade da educação e, por conseguinte, uma prática intencional da teoria, 

se é que queremos formar professores de fato. 

Chamando a atenção para a atividade dos professores como uma ação que ocorre dentro 

de uma instituição, Sacristán (1988) assinala que ela está condicionada pelo contexto.  

o professor não decide sua ação no vazio e sim no contexto da realidade, em uma 
instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela 
administração por uma política curricular, pelos órgãos do governo. A profissão 
docente não é só algo eminentemente pessoal e criativo, sujeito às possibilidades de 
formação e ao conhecimento do pensamento profissional autônomo dos professores. As 
possibilidades autônomas e com competências do professor interagem dialeticamente 
com as condições da realidade que são dadas ao professor na hora de configurar um 
determinado tipo de prática. A análise social da prática de ensino nos evidencia que ela 
é uma prática institucionalizada, definida historicamente por condicionamentos 
políticos, sociais etc. 

 

Dessa forma, ratifica-se que a prática docente inclui não só o conhecimento adquirido ao 

longo da carreira por meio da experiência pessoal e profissional mas também pelo seu contexto. 

Apreendemos, também, do debate crítico sobre a docência que o processo de construção da 

profissão docente não ocorre no vazio. O desenvolvimento profissional do professor e suas 
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atuações pedagógicas estão inseridos em contextos reais e específicos, com os quais suas práticas 

devem estar em sintonia e para os quais devem dar resposta.  

Nessa prática, a identidade do professor se constitui de um significado social 

preponderante, no dizer de Freire (1982), fruto de uma reflexão que se realiza num “pensar 

dialético, ação e mundo, mundo e ação” como algo intimamente solidário. “Mas a ação só é 

humana quando, mais que um puro fazer, é saber fazer, isto é, quando também não se dicotomiza 

da reflexão”. 

Isso nos leva a pensar as formas de perceber o professor como reflexivo de sua prática 

docente, um processo de construção da sua autonomia diante da diversidade de situações e 

problemas que são vividos no seu espaço pessoal e profissional, em meio aos condicionantes 

sócio-culturais, políticos, econômicos, educacionais mais amplos.                                                                                                                                                         

Dessa forma, a reflexão possibilita levar a plenitude da ação humana na práxis. Isso 

requer conceber a educação como cultura multidimensional, apoiada em instrumentos científicos, 

tecnológicos, de pensamento político-social e econômico, de desenvolvimento cultural para 

refletir e gestar soluções, que inclua temporalidade e transitoriedade de suas verdades (GÓMEZ, 

2001). 

Nesse sentido, Zeichner (1993) corrobora com o debate, ressaltando a necessidade de 

refletir sobre o ensino e as condições sociais que o cercam, tendo em vista que estas influenciam 

a prática docente em sala de aula. O discurso do ensino reflexivo é inócuo quando não se fala da 

reflexão enquanto prática social, por meio da qual os professores partilham o conhecimento e o 

apóiam, crescendo e construindo juntos, caminhos coletivos na Instituição de ensino. 

Sendo assim, o ensino é dinâmico e coletivo e tem a perspectiva, como assinala Morin 

(2001), de construir uma síntese provisória do mundo por não ser o conhecimento uma realidade 

absoluta. Essa idéia tem sido objeto de discussão e inaceitação daqueles que se consideram 

ameaçados pelos trilhos das certezas. Assim, esse autor (1996) afirma:  

 
não estamos no fim da história das realizações do pensamento humano; não 
alcançamos os limites do gênio humano; longe disso, estamos na pré-história do 
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espírito humano. Não estamos na batalha final, mas na luta inicial: estamos num 
período inicial no qual devemos repensar as perspectivas de um conhecimento e de 
uma política dignos da humanidade na era planetária, para que a humanidade possa 
nascer como tal. E devemos trabalhar no acaso e na incerteza. 

 
Com isso, quer dizer que se trata de novas responsabilidades na busca de futuros 

conhecimentos. Sendo assim, a formação do Professor Universitário configura-se num processo 

contínuo de construção de sua identidade na docência, cujos aportes possam levar à compreensão 

do mundo e interferir nele. Daí, a construção social desse profissional requerer uma formação 

inicial e continua articulada, envolvendo saberes epistemológicos, axiológicos e éticos que 

reconheçam a docência como um campo de conhecimento específico. 

Assim, a formação constitui uma área de formação profissional e de intervenção social, 

não sendo a profissão de professor para qualquer pessoa sem o desempenho exigida em face das 

exigências, mutações de uma sociedade que, contraditoriamente, globaliza-se e complexifica-se 

(MELO, 2004) e reclama pela construção de novas identidades individuais e coletivas. 

Nesse sentido, remete como exigência para ser professor a profusão de uma diversidade 

de saberes, levando-o a construção de um sujeito, com um perfil crítico, criativo, reflexivo, 

pesquisador, construtor e transformador que, por outro lado, se contrapõe ao professor 

acadêmico abstrato e ao professor prático tarefeiro, conteudista que trilha pelos princípios da 

racionalidade técnica há muito questionada. 

Partindo da compreensão de que educar é acumular/articular saberes para humanizar e dar 

sentido ético, solidário, cuidadoso, às práticas, com vistas a favorecer a dignidade do ser humano 

e do mundo, concebemos os saberes docentes como aqueles que envolvem articulação de 

conhecimentos, competências do saber fazer, do sentir e do ser, como fundamentos da ação 

docente. São aqueles que subsidiam a análise do cotidiano e da prática dos professores e de seus 

respectivos saberes, pondo em evidência o aprofundamento desses saberes, sob a lógica 

relacional entre a teoria e prática, entre o específico e o pedagógico, entre conteúdo e forma, 

entre outros aspectos discutidos, à luz de referenciais de diversos estudiosos, como: Freire 

(2000), Pimenta (2002), Tardif (2002), Zeichner (1993), Cunha(1998), Souza Santos (2004), 

Demo (l996), Terrien (2000) Melo (2000), Araújo (2005), Torres ( 2003), dentre outros que 
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assinalaram algumas concepções que  servem para embasar a compreensão do estudo sobre o 

professor universitário, seus saberes e práticas.  

Diante dessa complexidade, Freire (2000) já afirmava que “ler o mundo, escrever sua 

própria palavra, e contar o que de fato, conta para a vida não são aprendizagens fáceis”. 

Afirmava ainda “que a tarefa mais importante de uma pessoa que vem ao mundo é criar algo 

novo, não há ninguém inculto, todos são portadores de saberes, inteligência, e capacidade, de 

conhecer mais e mais”. 

Nessa criação, Demo (l996) ressalta: 

O professor precisa saber teorizar suas práticas (...). A partir dela, além de representar 
um ponto de partida absolutamente próximo e familiar, permite perceber melhor o 
efeito inovador de direcionar a teoria para a prática.  
 

Nesse sentido, o debate crítico sobre os saberes docentes vem sinalizando, especialmente 

desde a década de 90 do século passado, a importância do diálogo freqüente e interativo entre 

teoria x prática x teoria, ou seja, entre os diversos saberes, que parece conferir direção e 

dinâmica diferenciadas à prática, na perspectiva de uma ciência inclusa, educativa, 

contextualizada e emancipatória. Ciência essa que se instaura a partir e no movimento de sua 

construção concreta e histórica, quando o professor tem clareza da relação entre os fins 

educativos, instrucionais e organizativos da sua prática docente ligada à formação de um homem 

integral na vinculação entre os saberes específicos, pedagógicos-profissionais e do senso comum 

dos diversos sujeitos inseridos numa dada prática.  

 

 

2.3 A docência e algumas considerações epistemológicas na construção 
dos saberes de docentes intelectuais 
 

Toda construção dos saberes docentes envolve uma epistemologia e forja um tipo de 

intelectual comprometido ou não com a emancipação humana. Conforme Santos (2000), o 

movimento emancipatório de construção do conhecimento científico, se dá na relação recíproca 

de ruptura entre o senso comum e a ciência. Isso porque o autor advoga que o senso comum tem 
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uma virtude emancipatória e utópica e que todo conhecimento só tem sentido quando se 

transforma nele e, dessa forma, possibilita dar sentido à vida. Ao mesmo tempo ele confere 

também significado ao senso comum quando atravessado pela ciência, por ser um pensamento 

mitificado e mitificador da realidade, possibilitando uma compreensão esclarecida e prática da 

realidade. 

Apoiando-nos nesse autor, partimos do pressuposto de que a construção dos saberes 

docentes no exercício profissional do professor não pode se dar isenta de pressupostos, sistemas 

de crenças e valores mais elaborados na relação com a realidade, pois nessa construção há a 

mediação da subjetividade do professor, num dado contexto histórico, revelando-se, assim, como 

uma questão central. 

Advogamos então, conforme Santos (idem), que o conhecimento é um autoconhecimento, 

porque é sempre reinterpretado por aquele que produz. Isso vem ratificar o que o debate crítico 

de umas vertentes teóricas da didática vem apontando para a direção da epistemologia da prática 

contextualizada, sobre a importância da reflexão na ação e sobre a ação, e sobre a própria 

reflexão na ação, na perspectiva da reconstrução da experiência do sujeito, não do ponto de vista 

individual, psicológico apenas, mas do ponto de vista institucional e social mais amplo, enquanto 

uma práxis que não perde de vista também as finalidades educativas (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2004); (PIMENTA, 2002); (MELO, 2000; 2002); (MONTEIRO, 2002); 

(GHEDIN, 2000). 

Essa questão nos reporta à crítica de Zeichner (l993), ao movimento para o ensino com 

ênfase na reflexão dos professores individuais, quando se compreende o professor reflexivo 

como aquele que deve aprender a pensar sozinho sobre o seu trabalho. Para esse autor, o 

compromisso com a reflexão enquanto prática social é uma das características do ensino 

reflexivo que, na tentativa de construir comunidades de aprendizagem, onde os professores 

apóiam e sustentam o crescimento uns dos outros, podem criar condições visando a mudança da 

instituição. 
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Retomando o pensamento de Souza Santos (2000), onde se refere à construção de um 

conhecimento esclarecido e prático, à produção de uma ciência prudente para uma sociedade 

decente, temos uma pista para se pensar os professores como construtores de saberes docentes, 

enquanto um conhecimento pessoal, autobiográfico, bem como a sua prática na perspectiva 

emancipatória, a qual requer uma ruptura na lógica da racionalidade técnica e científica e no 

próprio senso comum, visando a valorização dos diversos saberes nas suas positividades e 

especificidades epistemológicas e também o peso da consideração da sua existência histórica dos 

sujeitos e não apenas da sua condição de sujeito epistêmico. 

Dando uma contribuição a esse debate, Milton Santos (1998) destaca que existe uma 

constante ameaça de divórcio entre a função de ensinar e o papel de intelectual. Ele afirma que 

esse risco se dá através do absolutismo das técnicas. Segundo o professor, quando consideramos 

as técnicas em conjunto com a história possível, e não apenas a existente, passamos a acreditar 

que outro mundo é viável. E não há intelectual que trabalhe sem idéias de futuro, porque o 

trabalho intelectual e educacional tem que ser fundado no futuro. É dessa forma que os 

professores podem tornar-se intelectuais: olhando para o futuro e não se deixando aprisionar em 

práticas instrumentais de qualquer ordem. 

Pelo que se depreende dessas discussões, é que a adoção de uma postura reflexiva implica 

que o professor, enquanto intelectual universitário, amplie os seus saberes docentes pelo 

entendimento de que a Educação se dá em suas várias instâncias sociais, requerendo a 

compreensão da relação que se opera entre ela e a própria sociedade, visto que a educação, 

enquanto prática social, se acha intimamente articulada com o contexto social mais amplo, sendo 

por ele fortemente influenciado. 

Isso nos leva a perceber que hoje o saber sistematizado vem se tornando requisito 

imprescindível, requerendo dos indivíduos a apropriação, reapropriação e produção de novos 

saberes que lhes permitam atuar, seguindo os ditames do próprio avanço civilizatório: no caso do 

professor, impõe-se a compreensão da teoria da educação e pedagógica, construída na ação, na 

relação com os modos de ensinar, na perspectiva de construir uma identidade mais consistente.                                                                                                         
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Pelo que a observação alcança e as pesquisas indicam (MASETTO, 1998; FERNANDES, 

1998), uma ampla maioria dos professores universitários quer sejam do campo do Direito 

(campo do nosso estudo), Medicina, Odontologia, Economia etc., são profissionais liberais, 

desempenhando outras funções, pelo o que se supõe, não dispondo de muito tempo para 

preparação de suas atividades docentes no sentido pedagógico e de muito menos de se tornar 

intelectual mediada pela reflexão de sua função de sala de aula e na relação com seu entorno 

(SACRISTÁN, 2002). Mesmo assim, aqueles que se dedicam exclusivamente à docência, 

tendem a distribuir seu tempo por várias instituições de ensino, cujos objetivos prendem-se a 

outras lógicas, seja por viabilidade financeira, seja por equação de poder em qualquer uma delas. 

Pode-se, então, inferir que o processo educativo revela-se na totalidade da vida humana e 

que no ato de interação entre os seres humanos produz e sistematiza conhecimentos ao mesmo 

tempo em que realiza efetiva intervenção na realidade social. Conforme o dizer de Demo (l996), 

“a educação necessita de conhecimento, para poder tornar-se fator de inovação, e conhecimento 

precisa de educação, para tornar-se intervenção ética”. 

Por outro lado, a constatação de que atualmente as mudanças na organização  do trabalho 

pedagógico apontam para uma maior flexibilidade no que diz respeito às estruturas curriculares e 

aos processos docentes, entre eles, os processos de avaliação, nos faz corroborar com a idéia de 

que estamos diante de novos padrões de organização do trabalho pedagógico institucional, que 

exige um novo perfil do professor, onde expressa um discurso sobre a prática mais do que a 

própria realidade, ou seja, a distância entre o que é prescrito nos programas de reforma 

educacional e o que é de fato implementado nas instituições de ensino, em uma grande 

defasagem . Daí a importância de se chegar até a base da instituição (THERRIEN e LOIOLA, 

2003) para compreender as mudanças da prática educativa-pedagógica-docente pela mediação da 

pesquisa. 
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Convém ressaltarmos que, por força da própria legislação, os professores vêem-se 

forçados/estimulados a dominar novas práticas e novos saberes no exercício de suas funções. 

Diante da transversalidade e flexibilização dos currículos, das avaliações produtivistas, enfim, 

das novas exigências profissionais, pedagógicas e administrativas a que esses profissionais se 

vêem impulsionadas a responder, eles, pelo que indicam algumas pesquisas, não se sentem 

devidamente preparados para serem professores universitários, pela ausência ou precária 

formação pedagógica (CUNHA, 2005; ARAÚJO, 2005), expressando sensação de insegurança 

perante as suas condições de produção nas instituições de ensino superior, estando também 

alguns grupos na busca, em certa parte, da atualização de seus saberes. 

Assim, com base nesses fundamentos articulados a outros advindos do campo empírico, 

partimos agora no próximo capítulo para explicitar como se estabeleceu uma metodologia para 

investigar e compreender um determinado grupo de professores universitários do curso de 

Direito, numa dada universidade pública federal, face aos seus saberes docentes. Isso mereceu 

desenvolver passos para a realização desta pesquisa, próprio a todo trabalho científico, de modo 

a dar conta da análise e interpretação do contexto onde eles estão inseridos, de alguns aspectos 

de seu discurso e da sua prática docente, desvelando o foco central deste estudo – os seus saberes 

docentes.  
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CAPÍTULO III  
 
FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
 
O meu caminho não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem 
conduzir a sua razão, mas somente mostrar de que maneira procurei conduzir a minha. 

                                                                            René Descartes 
 

 

Para termos a compreensão dos saberes pedagógicos-docentes no discurso e na prática 

dos professores da Faculdade de Direito do Recife – FDR foi preciso oportunizar aos professores 

situações a dizerem como sentem, pensam e realizam o seu trabalho, sobretudo no cotidiano de 

sala de aula. 

Para tanto, construímos um método próprio para apreender essa realidade e, assim, 

abarcar o nosso objeto de estudo. Pretendemos primeiramente neste capítulo, enfocar os 
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fundamentos teórico-metodológicos dessa pesquisa e, segundo, esclarecer sobre os 

procedimentos e processos metodológicos que foram organizados para tal fim.  

O caminho teórico que adotamos partiu do conceito de que saber docente é um saber 

plural entendido enquanto síntese de múltiplas determinações, orientado pelo princípio da 

relação recíproca entre o global e o local, como também das relações recíprocas entre: 

uno/plural, teoria/prática, sujeito/objeto, técnica e política, objetividade/subjetividade. Essas 

relações traduzem assim uma orientação neste estudo que o saber docente não é neutro e 

desinteressado, nem dotado de uma racionalidade absoluta. A improvisação, a incerteza, a 

intuição, compõem o modo da sua construção. Assim, assumimos uma epistemologia da prática, 

onde a subjetividade encontra lugar, desde o modo intuitivo ao modo crítico e elaborado, ambos 

explicados contextualmente e historicamente. 

Partimos, nesse sentido, da compreensão de que o conhecimento do professor é 

reproduzido e/ou construído na práxis educativa, institucional e pedagógico-docente 

(reflexão/ação/reflexão/ação) como resultado dessa relação, sendo produto de duas rupturas 

básicas articuladas, como assinala Souza Santos (2000): uma realizada na ciência e outra no 

senso comum, numa mediação recíproca de trocas entre ambos que se complementam na 

construção de um “conhecimento esclarecido e prático”. 

            Isso pode ser explicado também por outros autores estrangeiros do campo da 

didática/pedagogia como Tardif (2000); Gauthier (1998) e teóricos brasileiros, como Cunha 

(1998); Pimenta (1999) Anastasiou (2004); Vasconcelos (1994), quando identificam o senso 

comum como partida para compreensão dos saberes elaborados dos professores, entendendo-o 

como fazendo parte dos saberes da experiência do professor, os saberes construídos no cotidiano 

de suas práticas, com o qual dialogam com os saberes da ciência da educação e de seus aportes 

teóricos e com os demais saberes específicos das diversas áreas específicas do conhecimento de 

sua formação e docência em exercício. 

Assim, ao traçarmos o caminho de investigação para a realização deste trabalho, se faz 

necessário relembrar que não podemos esquecer que o conhecimento não pode ser compreendido 
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de forma isolada, mas na relação com outros conhecimentos, a partir da práxis humana, da ação 

histórica e social, norteada por uma intencionalidade que lhe confere sentido.                                                                                       

            O ato de investigar e tentar explicar a realidade se dá mediante uma atividade de 

aproximações sucessivas dessa realidade, processo, portanto, que nunca se esgota, cuja relação 

objeto/método é construída também ao caminhar da pesquisa do próprio autor e de outros autores 

futuros, que darão continuidade ao desenvolvimento da pesquisa ou promoverão rupturas na 

forma de compreender e realizar cientificamente essa relação. 

            Nesse sentido, ressalte-se que os próprios pesquisadores estão sempre diante dos 

fenômenos que a realidade lhe apresenta, sofrendo influências deles, o que exige um refazer 

constante de seu projeto de intencionalidades epistemológica e metodológica.                                                                                                                                                                                                                                                        

            Com base em Moroz (2002), Franco (2003) e acrescentando idéias, além de seus 

enfoques metodológicos, adotadas nesta pesquisa, partiu-se para um planejamento, fazendo-se 

uma previsão de coleta de dados e análises, baseados em observações, entrevistas e aplicação de 

questionários, procedimentos estes que permitiram a investigação do fenômeno de ensino 

acontecendo e a apreensão da reflexão do professor sobre a sua própria prática, além de análises 

de documentos (Diretrizes Curriculares do Curso de Direito e Minuta do Projeto Político 

Pedagógico da FDR, conforme abordagem no Capítulo IV). 

            Para além da investigação, realizamos a análise porque ela nada mais é do que antecipar 

possíveis aspectos a serem relacionados, comparados e discutidos, é uma forma de antecipação 

dos possíveis resultados e dos aspectos que se pretendia colocar em discussão. Algumas vezes no 

processo de pesquisa já era possível até mesmo estabelecer categorias a partir de análises parciais 

grosseiras dos dados que, posteriormente, foram sendo revistos a partir de uma reflexão todo-

parte em cima dos dados coletados. 

            Nesse sentido, os processos de investigação, análise e interpretação dos dados desta 

pesquisa direcionaram-se na tentativa de compreender o processo de construção e articulação dos 

saberes pedagógico-docentes no discurso e na prática do professor de Direito, entendendo que 

esta prática é multidimensional, e conseqüentemente, multireferencial. Nessa perspectiva, impõe-
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se um olhar de complexidade sobre essa prática, dentro da lógica do materialismo histórico 

dialético, para entendermos como os professores enquanto sujeitos (cultura subjetiva própria, 

com autonomia relativa) em dados contextos sócio-histórico e institucional relacionam-se com os 

saberes de ser professor (pedagógicos, específicos disciplinares e experienciais) e, ao mesmo 

tempo, articulam e (des)constroem esses saberes, fazendo uso dos mesmos na relação com os 

alunos, que é uma das fontes para a ampliação/revisão de seus saberes, além de outras relações 

sociais e pedagógicas. 

 

FASES DA PESQUISA 

3.1 PRIMEIRA FASE 

3.1.1 Escolha do Campo 

 

A princípio, no projeto de pesquisa pensávamos envolver como campo de pesquisa uma 

universidade pública e outra privada. Por praticidade, em termos de tempo, resolvemos escolher 

uma só universidade, no caso, uma instituição pública de ensino superior, o que envolveria, 

conseqüentemente, uma análise em cima de um só contexto – a Faculdade de Direito do Recife-

FDR, escolhida por sua tradição histórica de ter sido o celeiro de grandes catedráticos de cultura 

enciclopédica humanista e, mais recentemente, de ser o locus de especialistas de grande atuação 

no campo privado do exercício profissional, contando com um grupo expressivo de professores 

com experiências docentes de tempo de serviço prolongado de 20 a 37 anos de docência (por 

observações exploratórias neste campo e confirmadas na pesquisa, conforme o quadro 1 (um) e 5 

(cinco) que será apresentado posteriormente). 

Assim, a escolha da FDR como campo de pesquisa é ratificada pela contextualização a 

seguir, fruto de uma pesquisa exploratória. 

                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.1.1 Contexto da Faculdade de Direito do Recife – FDR 
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No sentido de entendermos o nosso objeto de estudo – os saberes docentes dos 

professores universitários, partimos para escolher o campo de pesquisa, que foi feita, com base 

nessa contextualização realizada com a FDR, a qual apresentou, logo de início, algumas 

singularidades básicas, propícias para construção do nosso objeto, que diz respeito aos saberes de 

professores com mais de 20 anos no magistério público superior no contexto de uma dada 

Universidade Pública de tradição, no caso a Universidade Federal de Pernambuco, que conta 

com muitos anos de trabalho de formação com várias gerações pernambucanas. 

De fato, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, um dos mais 

antigos e tradicionais estabelecimentos de ensino superior do país, iniciou sua história através da 

criação da lei de 11 de agosto de 1827, juntamente com a de São Paulo, sob o I Reinado (do 

Imperador de D. Pedro I), contendo assim uma existência de 125 anos. 

 A sua instalação se deu em 15 de maio de 1828, no Mosteiro de São Bento, em Olinda. 

Seu curso era feito em nove cátedras, seriadas em cinco anos. As aulas tiveram início em dois de 

junho do mesmo ano, com trinta e oito estudantes matriculados no primeiro ano e três 

professores, Drs. Lourenço José Ribeiro, Manoel José da Silva Porto e José Moura Magalhães, 

chamados lentes, auxiliados por dois substitutos, Drs. Antonio José Coelho e Pedro Autran da 

Matta de Albuquerque. Todos esses professores haviam recebido o grau de Bacharéis em Direito 

da Universidade de Coimbra. 

 Em 1852 a Faculdade mudou de sede, passou para o antigo Palácio dos Governadores, 

ainda em Olinda, edifício onde funciona hoje a Câmara Municipal.   

Em 1854 a Academia transferiu-se para o Recife e se instalou na Rua do Hospício, em 

prédio que, em opinião geral, não foi conveniente para recebê-la, o que foi motivo de muitos 

protestos dos alunos. Em 1882, se fez a mudança da Faculdade para o Convento da Praça 17 do 

Recife, que ali permaneceu até 1911.  

          Assim, nesse mesmo ano, o governo da República concluiu a obra que se destinou para 

dotar a academia em um resplandecente Palácio, um dos mais belos do país, que transformou-se 
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no alumbramento de toda uma geração, e um orgulho não só para o Nordeste como para o Brasil, 

considerado como grande prêmio dado pela República ao saber jurídico, e que foi chamado de 

Palácio Adolfo Cirne, nome de um dos seus mais eminentes mestres e jurisconsultos. 

         O Palácio da Faculdade de Direito do Recife, ocupa uma área de 3.600 metros quadrados, 

foi construído com a beleza e a ornamentação de um monumento tropicalizado, pelo engenheiro 

civil José de Almeida Pernambuco, também bacharel em Direito que, viajando pela Europa, com 

o concurso do arquiteto Varin, grande prêmio de Paris e Roma, concretizou o ideal do governo 

republicano. Os ricos símbolos do Palácio são: o Direito, o gênio e a ciência, em estátuas 

alvinitentes em sua fachada principal. O Direito ou a justiça simbolizam a concórdia e a 

harmonia da convivência social; o gênio descobre e antecipa a caminhada futura da humanidade; 

e a ciência consolida o progresso da própria civilização. É este o destino histórico da Faculdade, 

na rica simbologia das suas estátuas.  

          O salão nobre da Faculdade de Direito obedece ao estilo clássico, em harmonia de 

proporções, dignificado e completo na orientação da arquitetura, em nobreza e medida. Tem uma 

tradição, uma legenda, um passado, é um ambiente histórico que predestina a grandeza do futuro.  

           Os longos corredores da Faculdade servem de galerias dos retratos dos diretores (hoje 

exercido por um diretor pró-tempore). Encontram-se os vultos eminentes da casa, com os seus 

retratos, sendo um verdadeiro museu dos trajes, modos e modas de vestir de cada época. Em um 

dos corredores, há a sala da congregação, onde ruidosas discussões e debates já se travaram, 

inclusive o famoso manifesto redigido em 1945 pelo professor Soriano Neto, subscrito por toda a 

congregação contra a ditadura varguista, primeiro documento oficial de uma escola rebelada 

contra o Estado autoritário.    

          Toda a Faculdade está embelezada pelos seus jardins, seu sombreado, suas árvores 

verdejantes, e com os seus bancos em estilo barroco. Há em um dos lados dos jardins o busto do 

criador dos cursos jurídicos, o Visconde de São Leopoldo; na frente os gênios tutelares de Tobias 

Barreto e Paula Batista, representados em seus bustos; perto, a sorridente figura imortal de 

Demócrito de Souza Filho, o jovem estudante, que saiu em uma tarde de 3 de março de 1945 da 
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própria Faculdade de Direito, onde falou pela última vez, na praça do Diario de Pernambuco, e 

ali morreu na defesa de seus ideais. Este acontecimento histórico, ligou para sempre as duas 

Instituições tradicionais, a Faculdade de Direito e o Diário de Pernambuco, o que fez germinar a 

liberdade e engrandecer a democracia.  

          Sucessivas gerações de estudantes encantaram-se com o badalar dos sinos da campanila da 

torre do relógio. A magia fascinante e envolvente do repique dos sinos é um chamamento, uma 

convocação para a restauração da escola. 

          A Biblioteca é famosa com mais de 100 mil volumes. Famosa pelos seus livros (embora 

padeça em conservação), alguns deles raros, nela também se inclui os livros que pertenceram a 

Tobias Barreto.   

          Mas a marcha inexorável do tempo foi pouco a pouco arruinando o belo palácio. O espírito 

permanece o mesmo na legenda da tradição, daí a necessidade de conservar o palacete, embora, 

com o tombamento ocorrido em 1980, como monumento histórico e artístico nacional. Para isto, 

concorreram com empenho alguns dos seus antigos alunos, figuras nacionais, como o ministro de 

Estado Eduardo Portela, o Reitor da UFPE Geraldo Lafayette, e Aloísio Magalhães, Diretor do 

Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), além do empenho dos estudantes, dos 

professores, intelectuais e políticos, eternamente enamorados da tradicional escola. 

A Faculdade de Direito do Recife é uma faculdade germinal, como a chamou o mestre 

Nilo Pereira. Tem a delicada vibração do espírito na dialética impetuosa do pensamento no 

complanado da cultura. Ela é um Centro Jurídico de renome nacional e mesmo internacional, um 

verdadeiro monumento de culto aos Saberes jurídicos.      

A trajetória dessa instituição marcada pela cultura de tradição parece evidenciar sua 

pujança, acentuada autonomia pela evidente secularização, frente às instâncias gestoras da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Assim, ela apresenta uma estrutura de campo 

físico separada do conjunto dessa Universidade. Isso parece justificar a 

exacerbação/prestígio/reconhecimento do conhecimento jurídico, em detrimento de outros 

saberes humanísticos, tecnológicos, artísticos etc., se bem que a minuta vigente de seu projeto 
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político-pedagógico enfatize a necessidade dos conhecimentos jurídicos articularem-se a outros 

conhecimentos no âmbito da universidade. Argumentos esses, que ratificam a própria 

continuação do seu nome até hoje – a FDR.              

  Considerando a realidade histórica dessa instituição e do seu corpo docente, bem como os 

objetivos a que nos propusemos, apresentamos a escolha dos sujeitos da pesquisa, sendo um 

deles condicionados o de ser professor na referida Faculdade. 

                                                                                                                                                                                          

3.1.2 Escolha dos sujeitos no campo 

 

Os critérios adotados para a efetivação da pesquisa na escolha dos sujeitos foram: 

�  Ser professor a partir de vinte anos de docência na universidade; 

�  Ser profissional em exercício;  

�  Deixar-se ser observado em sala de aula; 

�  Responder ao questionário; 

�  Submeter-se ao processo de entrevista. 

 

O primeiro critério adotado nesta pesquisa, relativo a ser professor a partir de vinte anos 

de docência, explica-se pela justificativa de compreender como os professores de Direito, mais 

maduros em anos de experiência, lidam com os limites do contexto da universidade, sociedade, 

docência e da sua própria condição de ser docente face às solicitações do seu exercício 

profissional docente e liberal (fora dos muros da universidade). 

Ressaltamos que eles foram inicialmente indicados por professores na instituição e 

também pelo pessoal da secretaria.  

 Tomamos como teórico básico para entender o ciclo de carreira do professor, Huberman 

(1995), quando atenta para características diferenciadas de professores em torno da faixa de 25 a 

30 anos de experiência (perto ou na idade da aposentadoria, a depender do professor, como é o 
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caso, quase que parecido dos professores de Direito desta pesquisa, que vai de 20 a 37 anos de 

docência no ensino superior), fase em que vai mais ou menos aos 45 anos para este autor, na qual 

os sintomas revelados na sua postura de ser professor podem variar desde um ligeiro sentimento 

de rotina até uma crise existencial de autoquestionamento, que redelineiam a continuidade na 

carreira, ou consideram excessivamente vulnerável a profissão de ensino. Essa fase antecede as 

fases de 4-6 anos e de 7-25 anos. A primeira caracterizada pela estabilização e consolidação de 

um repertório de práticas de base, que trazem certa segurança no trabalho e na identidade 

profissional, porém estão ainda numa fase de exploração dos contornos da nova profissão e de 

escolhas provisórias de alguns de seus papéis; e a segunda, identificada pela 

experimentação/diversificação, num estágio de manutenção da profissão, tanto no que diz 

respeito à preservação do status adquirido, quanto à atualização que, conforme Huberman 

(idem), como também para Zabalza (idem), há possibilidades de oscilações especialmente nas 

fases finais de carreira, apresentando por um lado manifestações de entusiasmo e de busca pelo 

crescimento pessoal e profissional, no processo de (re)construção da sua docência, e por outro, 

possibilidades de  assumir um outro perfil, nessa fase final do ciclo de carreira, enveredando pela 

prática do pessimismo, em meio às frustrações, estresse, falta de ânimo, contando os dias para 

sua aposentadoria.  

Os outros critérios, vistos num conjunto, explicam-se pelo sentido de necessitar apreender 

na relação entre o discurso/prática docente os saberes docentes, pelos fundamentos didático-

pedagógicos já explicados anteriormente.  

Nessa primeira fase da pesquisa, foi mantido contacto com trinta (30) professores, mas 

apenas treze (13) se dispuseram a colaborar com os trabalhos, com os quais aplicamos o 

questionário. Desses, foram selecionados seis (6) para participar de todas as etapas da pesquisa, 

entre elas a observação. 

 

3.1.3 Observação 
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Esta primeira fase da pesquisa, além de contar com a fase exploratória para escolha do 

campo e da consulta a terceiros para escolha dos sujeitos da pesquisa, também constou da etapa 

da observação em sala de aula, processando-se esta no sentido de captar os saberes pedagógico-

docentes construídos na prática docente de sala de aula, na perspectiva de apreender os 

fundamentos do projeto educativo e de ensino do professor e de como eles articulam com a 

organização da prática docente. Para tanto nos apoiamos em Bardin (1974); Melo (2000); Moroz 

(2002) e Franco (2003), dentre outros. 

Assim, foram observados seis professores, captando tanto o seu discurso como a sua 

prática docente além dos saberes referentes aos saberes pedagógico–docentes, dos quais também 

foram apreendidos princípios, valores e atitudes educativas trabalhadas na sala de aula.  

Com referência ao registro dos fatos ocorridos durante as observações em sala de aula, 

registravam-se as situações do cotidiano da aula, como também dava-se destaque àqueles que 

fugiam dos modelos que a literatura aponta, sobre a ambiência do ensino e da aprendizagem, a 

relação professor-aluno, a organização do trabalho docente, os fatores internos e externos que 

interferem na prática docente,etc., e os saberes dos professores em questão. 

Com relação à organização e tratamento dos dados, partiu-se para ler e refletir todas as 

informações captadas na observação. 

3.2 SEGUNDA FASE 

3.2.1 Levantamento do perfil dos professores 

  
A segunda fase da pesquisa se processou em torno do perfil dos professores, tendo em 

vista conhecer, através da aplicação do questionário a treze professores, as suas identificações 

pessoal, política, sócio-cultural, acadêmica e educativa ao longo da sua trajetória, que se 

constitui fonte de seus saberes sociais, acadêmicos e demais saberes. Isso se justifica tendo em 

vista que os saberes do professor são influenciados tanto pela cultura subjetiva como pelas 

condições exteriores.  
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Ela se concretizou através de um questionário, com itens fechados e abertos, de acordo 

com os quadros a seguir: 

                  

3.2.1.1 Questionários 

 

A efetivação da aplicação dos questionários teve início em novembro de 2005, quando 

foram distribuídos 30 questionários, porém ocorreram alguns impasses por parte dos professores 

participantes, uma vez que, na sua maioria, são profissionais liberais com assento profissional, 

como: Juiz Federal, Procurador da República, Advogado militante, Promotor de Justiça 

Consultor Jurídico etc., fora dos meios acadêmicos, o que tornou muito difícil a realização dos 

trabalhos. 

 Não foram coletados todos os questionários e que os participantes apresentaram como 

justificativa: “esqueci o questionário, mas, já respondi”; “ah!...perdi o questionário, não sei onde 

botei”; “achei aquele questionário muito complicado para mim” ;  “não vou responder porque 

não gosto de fazer isso, e, também viajo muito”;  “me dispense de responder isso..., eu, sou 

muito ocupada”; “ me deixe fora desse negócio, isso é muito complicado”; “ligue para mim na 

hora que for sair de casa, para ver se eu me lembro”. Tudo isso demandou muito tempo e, 

mesmo assim, foram poucos os que se comprometeram em devolver, menos de 50% da 

totalidade dos questionários que foram distribuídos. 

Enfim, foram sentidas muitas dificuldades, até mesmo por aqueles que foram 

selecionados para serem sujeitos da pesquisa em todas as etapas do trabalho. Já outros foram de 

uma disponibilidade e receptividade, apesar de serem considerados verdadeiros ícones na 

comunidade acadêmica do mundo jurídico. 

Dessa forma, o percurso dessa investigação teve muitas idas e vindas, fazendo, refazendo, 

desfazendo a longa travessia metodológica. E sabendo que, o materialismo histórico-dialético 

representa os princípios fundamentais do processo social, sobretudo quando representa o 

caminho da teoria, da dinâmica real da sociedade e se debruça no método de abordagem dessa 
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realidade, no esforço de explicar o processo histórico em sua dinâmica, buscando apreender a 

prática social empírica dos sujeitos à realização da crítica desses sujeitos e dos objetos, inseridos 

historicamente e comprometidos com as contradições sociais do seu tempo. 

No percurso deste trabalho foi realizada a pesquisa qualitativa com bases epistemológicas 

nos estudos de Bardin, Minayo, Triviños, Souza Santos, Tardif, dentre outros, onde foram dadas 

referências do princípio dialógico, contexto onde ocorre as diversas formas de interações e 

componente fundamental na teorização da pesquisa, além do grande suporte às reflexões da 

pesquisadora, no que tange aos conflitos ideológicos-politicos-economicos-sociais, desvendando 

dessa forma o mistério do conhecimento e a validação dos fatos. 

Os quadros a seguir, visam a caracterização do perfil do professor da FACULDADE DE 

DIREITO DO RECIFE -FDR. 
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3.2.2 Situando o perfil do professor da FDR 

QUADRO – 1  
Perfil do professor por idade, gênero, tempo de docência e dedicação exclusiva: 

 
PROFESSOR 

nº 
IDADE GÊNERO TEMPO DE 

DOCÊNCIA 
(anos) 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

01 57 M 30  
02 67 M 28 X 
03 54 F 28  
04 57 M 24 X 
05 58 M 20  
06 61 M 29  
07 49 M 23  
08 51 M 27 X 
09 40 F 20  
10 59 M 35  
11 63 M 28  
12 49 M 22  
13 58 F 37 X 

 
Este quadro remete à idade cronológica dos professores do curso de Direito da UFPE que 

oscila de 40 a 67 anos, bem como o tempo de docência, que vai de 20 a 37 anos. No que tange ao 

tempo integral na Universidade, apenas quatro, que também são gestores.                      

                                  
 
 

QUADRO  –  2 
Perfil do professor por escolaridade básica e superior: 

 
PROFESSOR  

nº 
ESCOLARIDADE 

PÚBLICA 
ESCOLARIDADE 

PRIVADA 
ESCOLARIDADE 

MISTA 
01 - - X 
02 - - X 
03 - - X 
04 X - - 
05 - - X 
06 - - X 
07 - - X 
08 - - X 
09 - - X 
10 - - X 
11 - - X 
12 - - X 
13 - - X 

Este quadro (2) diz respeito à escolaridade do professor, onde teve predominância a 

escolaridade mista, ou seja, estudos realizados em escolas públicas e privadas. 
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QUADRO – 3 
Perfil do professor por disciplinas lecionadas no presente e no passado: 

 
 
PROFESSOR  

nº 

DISCIPLINAS LECIONADAS 
ATUALMENTE 

DISCIPLINAS LECIONADAS 
NO PASSADO 

01 
 
 

Ciência Política 
Elementos de Teoria do Estado 

Processo Civil 

Direito Administrativo Sociologia I 

02 Direito Tributário  
Direito Financeiro 

Ética Profissional 

03 
 
 

Direito Internacional Público I e II Direito Municipal  
Direito Internacional Público III  

Direito Comunitário 

04 
 

Direito do Trabalho 
Direito Previdenciário 

Direito 
Legislação Social 

05 
 
 

Direito Processual Civil II Direito Processual Civil V 
Direito Penal II  

TGP 

06 
 
 

Medicina Legal Direito do Menor  
Ética Profissional 
Criminologia 

07 Processo Penal 
Processo Civil 

Direito Constitucional 
Prática Forense e Pesquisa 

Direito Penal 
Direito Administrativo 

Prática Penal 
Prática Civil 
Sociologia 

08 Direito Administrativo Direito Tributário 
Direito Civil 

09 Direito Internacional Privado 
Direito Comercial Internacional 
Direito Econômico Internacional 
Direito Comunitário I e II 

Direito Internacional Privado 
Direito Comercial Internacional 
Direito Econômico Internacional 
Direito Comunitário I e II 

10 Direito Constitucional Direito Municipal 
Direito Internacional Privado 

11 
 

Direito Internacional Privado 
Contratos Internacionais de 

Comércio 

Direito Eleitoral 
Técnica Legislativa 

12 Introdução ao Estudo do Direito - 

13 Direito Processual Penal - 

  
Neste quadro (3) verifica-se uma tendência muito diversificada na escolha das disciplinas 

a serem lecionadas, tendo em vista que não há uma certa compatibilização entre as disciplinas 

anteriores e as atualmente lecionadas. 
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QUADRO – 4 
Perfil do professor por níveis de formação acadêmica superior: 

 
PROFESSOR  

nº 
ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

01 - X - 
02 - - - 
03 X X - 
04 - - X 
05 X X X 
06                   X - - 
07 - X X 
08 - X X 
09 - X X 
10 X - - 
11 - X X 
12 - X X 
13 - X X 

          
O quadro (4) retrata a titulação dos professores, em nível de pós-graduação. Dos treze professores 

que responderam ao questionário, dois têm apenas Especialização; dois têm Especialização e Mestrado; 

dois têm apenas Mestrado; sete têm Mestrado e Doutorado; e um tem apenas Doutorado. Isso confirma o 

nível de titulação dos professores predominante no Ensino Jurídico e compatível com a legislação do 

ensino superior vigente. 

 

QUADRO – 5 
Perfil do professor por atividades profissionais extra docência: 

 
PROFESSOR 

nº 
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

01 Advocacia 
02 - 
03 Consultoria 
04 Aposentado (Procurador Regional da República) 
05 Juiz Federal (Desembargador) 
06 Magistrado 
07 Juiz Federal e Pesquisador Social 
08 Juiz (Tribunal Regional da 5ª. Região) 
09 - 
10 - 
11 Advocacia 
12 Consultor 
13 Promotora de Justiça e Procuradora (aposentada) 
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No quadro (5) verifica-se que os professores com assento profissional extra docência, 

advém, na sua maioria, da Magistratura e do Ministério Público. 

QUADRO – 6 
Perfil do professor por tipos de atividades culturais apreciadas: 

 
PROFESSOR  

nº 
 

ATIVIDADE CULTURAL 
MAIS APRECIADA 

TIPO DE LEITURA  
MAIS LIDA 

01 Leitura e música Jornais, livros e revistas 
 

02 - Jornais, livros e revistas  
 

03 Viagens, música e teatro História e política 
 

04 Vôlei de praia Diversas 
 

05 Teatro, música e cinema Informática 
 

06 Escrever, cinema e música Bíblia, jornais e revistas 
 

07 Teatro, música e cinema Técnica, Filosofia e religião 
 

08 Cinema Técnica, Filosofia e religião 
 

09 Cinema e música Biografias e contos 
 

10 - Teologia, Filosofia e Direito 
 

11 - - 
12 Música 

 
 

13 Cinema, teatro e leitura Direito, policial 
 

 

Neste quadro (6) verifica-se que as atividades culturais mais apreciadas pelos professores são 

cinema e música enquanto que o tipo de leitura, a maior tendência foi por jornais, livros e revistas.  

 

QUADRO – 7 
Perfil do professor por atividade acadêmica de produção do conhecimento: 

 

PROFESSOR 
nº 
 

TRABALHOS ACADÊMICOS PRODUZIDOS  
A CADA DOIS ANOS 

01 Artigos e resenhas 
02 - 
03 - 
04 - 
05 Artigos 
06 Artigos 
07 Livros, artigos, ensaios e projetos 
08 Livros e artigos 
09 Artigos, ensaios e projetos 
10 - 
11 Artigos 
12 Livros, artigos, Projetos,etc. 
13 Livros, artigos e projetos 
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No quadro (7) ficou caracterizado que as maiores tendências dos professores, no que refere à 

produção acadêmica, são: artigos e livros. 

QUADRO – 8 
Perfil do professor por participação política na sociedade: 

 
PROFESSOR 

nº 
 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DESENVOLVIDA NA 
SOCIEDADE 

01 Juiz militante partidário 
02 Decepcionado com a classe política 
03 Trabalho voluntário 
04 Eleitor 
05 - 
06 Pratica a justiça social nas audiências 
07 Agente pastoral da família 
08 - 
09 - 
10 - 
11 OAB 
12 - 
13 - 

 
 

No quadro (8), a participação política desenvolvida pelos professores ficou muito 

diversificada. Ressalte-se que seis dos professores não opinaram. 

 

3.3 TERCEIRA FASE 

3.3.1 Entrevista 

A terceira fase desta pesquisa desenvolveu-se com base em entrevistas semi-estruturadas 

e gravadas para complementar os dados da observação e do questionário a serem desenvolvidos, 

no sentido de captar do professor como ele reflete sobre a sua prática e quais são as formas de 

realização dessa prática, de onde extraiu-se os sentidos sócio-educativos presentes e/ou 

subjacentes aos saberes docentes nas relações teoria-prática, ensino-aprendizagem, relação 

professor-aluno, organização do trabalho docente etc. Essas relações ficaram expressas de modo 

articulado aos tipos de saberes apreendidos relativos aos: saberes do contexto (concepção de 

universidade; fatores que interferem na prática docente; condição de ser professor e ser 

profissional liberal, expressos no Cap. V). Para essa organização, baseou-se em alguns dos 

saberes docentes tomados por Cunha (2004), quando analisa a ação docente como complexa por 
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envolver um complexo de saberes articulados a necessitar do professor intervenções diversas. 

Para ela, os saberes docentes do contexto envolvem o papel da escola, o histórico das disciplinas, 

condições sociais e culturais, os processos de ensinar; os saberes do contexto do aluno remetem 

aos saberes da ambiência de aprendizagem que diz respeito às habilidades, o tempo pedagógico, 

condições de aprendizagem, articulação do conhecimento com a prática; os saberes do 

planejamento remetem a traçar objetivos, planejar o tempo pedagógico, as estratégias, os 

procedimentos de ensino, selecionar os recursos.   

As entrevistas foram realizadas com os professores escolhidos para a observação em sala 

de aula e complementação dos questionários para aprofundamento e sistematização do trabalho. 

Foram também entrevistados cinco alunos do 6º período, denominados de aluno A, B, C, D, e E 

– entrevista coletiva e mais alguns alunos dos diversos períodos em entrevistas relâmpago,  

fazendo indagações sobre a concepção da Universidade, sobre a concepção do processo de 

ensino-aprendizagem, sobre o que facilita e o que dificulta o referido processo, bem como 

contatos relâmpagos com outros professores integrantes do corpo docente (como consta no 

Capítulo V). 

As entrevistas com os seis (06) professores selecionados foram codificadas com os 

números: 01; 02; 03; 04; 12 e 13, e procedemos de forma individualizada, utilizamos como 

instrumento a gravação, onde foram posteriormente transcritas e analisadas, as quais trouxeram 

achados de grande importância para este estudo, como está explicitado nos quadros sínteses das 

entrevistas (Capítulo V – Os saberes docentes apreendidos no discurso e na prática dos 

professores de Direito) que fizeram parte da técnica de triangulação na pesquisa, no sentido de 

melhor confrontarmos/confirmarmos ou não, os dados apreendidos pelo discurso e observação 

em sala de aula, uma vez que tomamos em bloco os seus posicionamentos. Não foi possível 

realizar a entrevista com o coordenador do curso, apesar de ter sido agendada por três vezes, mas 

ocorreram alguns imprevistos que não possibilitou sua concretização. Sempre que o procurava 

ele se encontrava em outras atividades, como também com alguns gestores.  

 



 80 

3.4 QUARTA FASE  

3.4.1 Análise dos dados 

 

Analisamos os questionários com base nos oito quadros organizativos já apresentados, no 

sentido de identificar o perfil dos professores nos aspectos considerados no questionário. 

Também, com base na organização das informações das entrevistas em quadros apresentados no 

último capítulo (V), foi tornada possível a interpretação dos dados do estudo. Não se pretendeu 

realizar um exame pautado numa relação exaustiva e direta de temáticas e conteúdos, como se 

respaldam muitas das análises de conteúdos, como também não tencionamos tratar das temáticas 

desse estudo de forma simplista. A análise procedida tomou os núcleos temáticos em conjunto 

por cada quadro apresentado, por tipo de saberes elencados e em relação entre si. 

            Assim, tomamos como prioridade a contextualização das categorias e temáticas nucleares 

selecionadas dos materiais empíricos, numa relação teoria-prática, todo-parte, com base em 

Bardin (1972), tanto dos questionários como das entrevistas e dos documentos analisados. 

A pesquisa documentária realizada sobre as Diretrizes Nacionais da Graduação do Ensino 

do Direito foi realizada tomando os seguintes núcleos temáticos centrais para análise e 

interpretação, extraídos do próprio material empírico e em função dos objetivos da pesquisa:  

• Concepção de educação, processo pedagógico, currículo, organização curricular, 

flexibilização, formação de professor, projeto político pedagógico, gestão democrática, perfil 

do aluno.  

No caso da análise do projeto político-pedagógico foram tratados os seguintes núcleos temáticos: 

• História do curso, infra-estrutura, perfil docente e regime de trabalho do docente, perfil do 

aluno, projeto educativo, ensino-aprendizagem, concepção de currículo, estrutura e 

organização curricular, ensino-aprendizagem, metodologia, avaliação, pesquisa e extensão, 

interdisciplinaridade e plano estratégico da instituição.  
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Enfim, na quarta fase, realizou-se na sua primeira etapa, a organização do material; a 

segunda, iniciada já na pré-análise, voltou-se para submeter o material empírico a um estudo 

orientado pelos referenciais teóricos, resultando em quadros de referência relativos aos diversos 

aspectos priorizados na pesquisa, isto é, em sínteses coincidentes e divergentes de idéias. A 

terceira se apoiou nos materiais de informação organizados, envolvendo reflexão, intuição e 

conteúdos latentes. 

O capítulo a seguir materializa uma postura de análise de conteúdo, em que os discursos 

oficial e institucional são confrontados a partir de núcleos temáticos básicos, extraídos do 

material empírico e em função dos objetivos do estudo, tendo em vista apreender as 

determinações legais e institucionais que influem em certa parte no discurso e na gramática do 

professor. 
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CAPÍTULO IV  

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E A MINUTA DO 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA FACULDADE DE 
DIREITO DO RECIFE – FDR 

 

O Currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de 
conhecimentos e saberes. 

Tomaz Tadeu 

 

 

 

81 



 83 

O presente capítulo tem como escopo analisar a Minuta do Projeto Político-Pedagógico 

da Faculdade de Direito do Recife – FDR à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas 

da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação-MEC, e da necessidade de 

atendimento às peculiaridades locais, consoante com a sua identidade de instituição de Ensino 

Superior. 

Nesse sentido, buscamos compreender a proposta da Faculdade de Direito do Recife –

FDR, captando os fundamentos teórico-conceituais que lhe dão assento bem como os 

fundamentos legais que a inspiram e que devem se fazer presentes tanto no seu discurso 

proclamado como na viabilização de suas ações pedagógicas. 

Para tanto, necessário se torna entender como o Curso de Direito é pensado enquanto uma 

política de estado, arregimentada pela legislação que lhe orienta e define as bases de sua 

formatação, tendo em vista garantir uma base nacional sem, no entanto, engessar as instituições 

face à sua autonomia na construção de sua identidade. 

Assim, nos propomos situar as Diretrizes Curriculares Nacionais que balizam o Ensino 

Superior, refletir sobre a relevância que ocupa o Projeto Político-Pedagógico como instrumento 

que materializa a forma de pensar e de ser da instituição, reflexões que nos ajudarão a 

compreender de forma crítica a Minuta do Projeto Político-Pedagógico da Faculdade de Direito 

do Recife – FDR, objeto do presente capítulo. 

 

4.1 Diretrizes Curriculares Nacionais: breves considerações 

O Projeto Pedagógico de um Curso (qualquer que seja) terá que fazer opções, definir 
intencionalidades e perfis profissionais, decidir sobre os focos decisórios do Currículo 
(objetivos, conteúdos, metodologias, recursos didáticos). 

Ilma Passos 

Sob a égide da Constituição Cidadã de 1988, a nova Lei de Diretrizes e Bases - LDB de 

nº 9394/96 lança desafios à educação brasileira, constituindo um novo marco regulatório, um 
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novo ordenamento jurídico marcado pela flexibilização e pelo respeito à autonomia das 

instituições e dos sistemas de ensino, em seus diferentes níveis e modalidades. 

        No que se refere ao Ensino Superior, a LDB enfatiza a necessidade de garantia de um 

padrão de qualidade na oferta dos cursos, explicitando em seu artigo 43 a preparação de 

profissionais aptos para a sua inserção no desenvolvimento, em suas diferentes dimensões – 

econômica, cultural, política, científico-tecnológica, lançando às instituições de Ensino Superior 

a necessidade de comprometimento com a formação de sujeitos aptos a responderem às 

exigências postas pelas rápidas e profundas transformações requeridas pela contemporaneidade. 

         Nesse sentido, vale destacar que a nova LDB inclui em seu arcabouço o maior número de 

artigos dedicados ao Ensino Superior, perfazendo um total de 15, abrangendo as suas múltiplas e 

diferentes dimensões – sua concepção, suas clássicas finalidades, suas atribuições –, concedendo 

ênfase à sua autonomia e à implementação de uma gestão democrática, conforme preconizam os 

artigos 53 e 56. Conforme Cury (1998, p. 77), o artigo 53 elenca as atribuições de qualquer 

universidade, que são “o mínimo indispensável de uma autonomia que não é soberana”, mas 

afirma este mesmo artigo que tais atribuições são colocadas “sem prejuízo de outras”. Trata-se 

para Cury das “várias dimensões da autonomia entre as quais a fixação de vagas, currículos, 

planos, projetos, a conferência de graus e diplomas, aprovação de planos de investimentos e a 

capacidade de firmar convênios”, postulando a observância de diretrizes gerais pertinentes. 

A alusão à autonomia nos leva a pensá-la como um conceito relacional, na medida em 

que exprime certo grau de relatividade, como uma construção processual. A autonomia da 

universidade é relativa à proporção em que se acha condicionada pelos poderes públicos e pelo 

próprio contexto em que se acha inserida. Autonomia é conquista, cabendo às instituições 

educacionais lograr espaços de sua autonomia administrativa, financeira e, sobretudo, 

pedagógica, encarando o Projeto Político-Pedagógico como espaço de materialização de suas 

conquistas, resultantes de seus compromissos e de sua mobilização. 
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Já no artigo 56, a gestão democrática é colocada como “princípio válido para as 

universidades e instituições públicas de ensino superior, (...) enfatiza a presença dos órgãos 

colegiados, onde, os docentes ocuparão 70% dos assentos e, nesta mesma proporção, participarão 

da eleição de dirigentes” (idem, p.80). Falar de gestão democrática nos leva a pensar na forma 

como se dá o exercício da participação e da tomada coletiva das decisões, algo que não se efetiva 

por decreto, mas que é resultante do próprio processo, mas pela constante aprendizagem do 

exercício do poder de forma compartilhada, nas diferentes dimensões da prática educativa 

cotidiana. Significa instalar na instituição uma nova lógica gestionária, firmada numa ética 

emancipatória e inclusiva. Tratar, portanto, de gestão democrática significa articulá-la aos 

conceitos de participação e de cidadania. 

Conforme o Parecer do CES/CNE 014/20021, as prescrições da LDB se traduzem num: 

marco histórico, porque, em matéria de concepção pedagógica do processo educativo e, 
conseqüentemente, das concepções das ações pelas quais a educação e o ensino 
venham a efetivar-se, sem dúvida haveria de ser repensada a elaboração dos currículos 
dos cursos de qualquer grau ou nível, especialmente os de grau superior, convocadas 
que estavam todas as instituições da comunidade para exercerem uma ação conjugada, 
harmônica e cooperativa, com o Poder Público e com outras instituições. 

Consoante com o artigo 205 da C. F. que ratifica esta idéia em seu artigo 211 ao prever o 

estabelecimento do Regime de Colaboração, inclusive com instâncias da sociedade. 

É com esse espírito que a LDB contempla a necessidade de se firmar diretrizes básicas 

para o Ensino Superior, de modo a promover a 

flexibilização na elaboração dos currículos dos cursos de graduação, retirando-lhes as 
amarras da concentração, da inflexibilidade dos currículos mínimos profissionalizantes 
nacionais que são substituídos por Diretrizes Curriculares Nacionais. (idem).  

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Gerais 

dos Cursos de Graduação passaram a ser estabelecidas a partir das orientações emanadas dos  

 

                                                
1 Que trata as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Direito, Ciências Econômicas, 
Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design. 
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Pareceres 776/97 e 583/2001 do CES/CNE e do Edital da SESU/MEC nº 004/97. Para 

tanto, deve-se levar em conta cada área de conhecimento,  

observando-se os paradigmas, níveis de abordagem, perfil do formando, competências 
e habilidades, habilitações, conteúdos ou tópicos de estudos, duração dos cursos, 
atividades práticas e complementares, aproveitamento de habilidades e competências 
extracurriculares, interação com a avaliação institucional como eixo balizador para o 
credenciamento e avaliação da instituição, para a autorização e reconhecimento de 
cursos. 

O propósito de tais regulamentações foi a preocupação com a definição de um perfil de 

aluno do Ensino Superior firmado num processo formativo regido pelos princípios da 

continuidade, da permanência e da autonomia, ao mesmo tempo em que garantisse uma sólida 

formação básica e uma profissionalização assentada na competência  capaz de aliar teoria e 

prática, “respeitada a flexibilização curricular, autonomia e a liberdade das instituições de inovar 

seus projetos de graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para cujo 

desafio o futuro formando deverá estar apto” (Parecer CES/CNE 0146/2002). Foi com este 

espírito que a Comissão de Ensino Superior do MEC propôs as Diretrizes Curriculares Comuns e 

as Diretrizes Curriculares por Curso, dentre estes o de Direito. 

         Toda essa reflexão nos concede elementos para melhor entender a proposta da Faculdade 

de Direito do Recife, no sentido de apreender como a mesma buscou materializar as orientações 

emanadas das Diretrizes propostas pela SESU/MEC, ao mesmo tempo em que acena para a 

possibilidade de construção de sua identidade, a partir de suas concepções, de suas características 

próprias, de suas possibilidades e limites, garantindo os espaços de autonomia de que desfruta e 

da liberdade de se constituir enquanto instituição capaz de se autodefinir, sobretudo no que diz 

respeito à sua proposta pedagógica.  

         É interessante frisar que dentre os eixos temáticos incluídos nas Diretrizes Comuns aos 

Cursos se encontram o Projeto Político-Pedagógico e a Organização Curricular. Relativamente 

ao Projeto Político-Pedagógico, a própria LDB, em seu artigo 12, prevê que os estabelecimentos 

de ensino, resguardadas as normas de seus respectivos sistemas de ensino, deverão, conforme seu 
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inciso I, “elaborar e executar sua proposta pedagógica”, reafirmando a necessidade de cada 

instituição educacional pensar o seu projeto consoante com os dispositivos legais que a regem e 

com a sua própria realidade, conferindo-lhe uma intencionalidade educativa própria. 

         A ênfase que vem sendo conferida à construção do Projeto Político-Pedagógico se justifica 

pela possibilidade que o mesmo traduz de permitir à instituição o seu autoconhecimento e o 

conhecimento da realidade e de seu contexto. Traduz-se na  

forma objetiva da instituição dar sentido ao seu saber fazer”, de dar concretude aos 
seus sonhos, podendo desconstruir e reconstruir suas ações de forma dinâmica e 
histórica. É a revelação de seus compromissos, sua intencionalidade e principalmente 
de sua identidade e de seus membros. (PRADA, 2001, p.2). 

        Para Gadotti (2001, p.18) “todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o 

futuro”, antecedendo a qualquer decisão política ou exigência legal, visto que compete aos 

educadores ter a clareza do horizonte pretendido, sobretudo na contemporaneidade que, marcada 

pelas expressivas transformações de natureza política, econômica e social, impõe aos educadores 

e às instituições educacionais o desafio de repensar continuamente o seu papel social, de optar 

pelo tipo de sociedade, de homem e de educação que coincide com os valores defendidos. 

         O parecer do CES/CNE, ao conceder destaque à elaboração do Projeto Político-Pedagógico 

das Instituições de Ensino Superior, estabelece que o mesmo deva apresentar com clareza os 

“elementos que lastreiam a própria concepção do curso, o seu currículo pleno e sua 

operacionalização”, de modo a se constituir num instrumento capaz de identificar a forma de ser 

de cada instituição de ensino. 

         No que se refere à Organização Curricular, o citado parecer, ao conceder-lhe relevo, afirma 

que 2compete às instituições de Ensino Superior, no exercício de sua capacidade inovadora, 

                                                
 
 
 
 
 
2 “Regime seriado anual, regime seriado semestral, sistema de créditos, sistemas modulares ou de módulos 
acadêmicos, sistema de pré-requisitos e de créditos com matrícula por disciplina”. 
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criativa e crítica, considerando a liberdade e a flexibilidade que lhe são próprias, organizarem 

seus currículos, concebendo-os de forma compatível com o regime acadêmico adotado, 

expressando a integralização curricular do curso.   

 

4.2 A Minuta do Projeto Político-Pedagógico da FDR: a afirmação de 

sua identidade 

 

Nós só entendemos realmente quando o conhecimento é construído como ponte, passo 
a passo. Conhecer é construir pontes entre sonho, estrela distante, e o lugar onde me 
encontro. Como disse Guimarães Rosa, a coisa não está nem na partida nem na 
chegada. Está na travessia. 

                                                   Rubem Alves 
 
          

Em observância ao que prescrevem as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito, a 

Minuta do Projeto Político-Pedagógico da FDR contempla, em linhas gerais, os conteúdos por 

elas propostos, incluindo o histórico do curso, seus objetivos gerais de forma contextualizada; a 

infra-estrutura existente; a estrutura institucional do curso; o perfil e regime de trabalho do corpo 

docente; a concepção de educação, a concepção de currículo e de sua organização, a definição do 

método e da avaliação pedagógicas, a estrutura curricular (diretrizes curriculares, horário e 

duração do curso, módulos disciplinares, relação teoria/prática), atividades de pesquisa e de 

extensão e o plano estratégico da instituição.   

Nesse sentido, observamos que a Minuta do Projeto Político-Pedagógico da FDR 

explicita a compreensão que a instituição tem acerca da sua proposta educativa, visualizando-o 

como “um momento de auto-reflexão”, sinalizando que, após 176 anos de sua criação, descobre 

a necessidade de “repensar-se e remodelar-se”. Para ela, “as suas práticas pedagógicas já não 

atendem inteiramente aos anseios da comunidade acadêmica”, isso porque, ao longo de mais de 

um século de existência, a Faculdade não se debruçou sobre si mesma, de forma a entender-se 
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em suas diferentes dimensões e de assumir uma postura propositiva quanto ao seu papel social e 

político e às concepções e ações que devem traduzir a sua identidade acadêmica. 

Em seu Projeto Político-Pedagógico, que se acha em processo de construção, a FDR 

declara como aspecto relevante na sua elaboração “a participação de toda a comunidade 

acadêmica, ouvindo-se professores e alunos”, reconhecendo que o seu Projeto Político-

Pedagógico deve ser um norte para as atividades acadêmicas desenvolvidas no curso, 

considerando-o de grande valia “para que as pessoas de fora da comunidade acadêmica possam 

conhecer as orientações didático-pedagógicas prevalecentes”. Afirmativas que explicitam a 

compreensão que a instituição possui acerca da participação enquanto elemento inovador de sua 

ação pedagógica nos marcos do seu Projeto, pois, conforme declara, o mesmo deve se constituir 

num documento “produzido mediante ampla discussão, nele se inserindo as principais Diretrizes 

da Faculdade”. Sinaliza, assim, o Projeto Político-Pedagógico para uma concepção de 

Participação como categoria teórica capaz de viabilizar uma construção coletiva, atribuindo à 

mesma uma conotação que transcende os marcos da mera busca de legitimidade das decisões 

previamente tomadas, ratificadora de uma abordagem positivista-funcionalista de integração, 

situando-a numa perspectiva paradigmática de cunho crítico-transformador, na medida em que 

considera os diferentes sujeitos da instituição como co-autores e atores do processo de definição 

de seus destinos, corporificados na produção do Projeto. 

Uma concepção de participação que permite avançar na construção de práticas 

democratizantes nas diferentes dimensões da prática educativa. Constatação que reafirma a 

discussão que se trava nos tempos hodiernos sobre o desafio que se acha posto para o século XXI 

de construir uma sociedade participativa, em que a socialização do poder seja considerada como 

um dos ingredientes à justiça social e à efetivação da cidadania.   

Analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito observamos que 

nelas se acha presente uma concepção de educação que visa assegurar ao aluno “uma sólida 

formação humanística e axiológica, desenvolver-lhe a capacidade de análise e articulação de 
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conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada 

a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe”. Uma 

educação que “favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da 

qualificação para a vida, o trabalho, enquanto dimensões imprescindíveis ao exercício do Direito, 

à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania do estudante”, concepção que também 

se encontra presente no Projeto Político-Pedagógico da FDR quando explicita que as Diretrizes 

que regem sua proposta educativa “se alicerçam na idéia da formação de um profissional do 

Direito mais humanizado, socialmente transformador, apto a renovar-se permanentemente”. Os 

próprios objetivos explicitados no Projeto declaram que “o Curso de Direito só terá real valor e 

atingirá a plenitude de seus objetivos se se revestir de um humanismo profundo”. 

Nesse sentido, para a FDR não basta “formar advogados, juízes, promotores: é preciso 

formar cidadãos”, preocupação que, aos nossos olhos, se reveste da maior importância, sobretudo 

quando não só a academia, enquanto locus de produção de conhecimento vem alargando seus 

debates e suas construções teóricas em torno desta categoria, como requerimento à construção de 

uma sociedade mais participativa, mais equânime e mais democrática, como também os 

movimentos organizados da sociedade civil que empunham, historicamente, bandeiras de lutas 

em prol da ampliação dos direitos humanos, sobretudo os sociais, de modo a efetivar uma 

cidadania mais plena, questão que é colocada no seu Projeto.  Esse ressalta que “o objetivo maior 

de qualquer escola é dar o diploma da cidadania a seus alunos”. 

De fato, a experiência histórica de nosso país revela a história da exclusão, da negação de 

direitos, da presença de uma cidadania “pela metade”, “regulada”, “tutelada”, fruto que é do 

nosso próprio processo civilizatório, herança do nosso “Mito Fundador” no dizer de Chauí 

(1996) e do modelo de sociedade que temos, fortemente centrado em valores que consolidam o 

privilegiamento de poucos em detrimento da maioria de nossa população. O reconhecimento pela 

FDR da necessidade de tornar a prática pedagógica espaço de mediação da formação e exercício 

da cidadania representa, em nível do discurso proclamado, avanço substantivo, sobretudo face às 
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exigências postas pela contemporaneidade, imprimidas pelos impactos das profundas 

transformações operadas em todas as dimensões do existir humano. 

A preocupação com a formação da consciência crítica está contida no Projeto, através da 

idéia de que os alunos “não aprendam só quais são as normas vigentes, mas que possam 

questioná-las”, indo mais além dizendo que os alunos “não julguem de olhos fitos nos códigos e 

nos autos, mas que suas sentenças estejam impregnadas de realidade”, ratificando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais quando ensejam a valorização dos fenômenos sociais e o 

desenvolvimento de uma visão crítica de mundo. De modo geral, podemos apreender que as 

categorias centrais que norteiam a visão de educação inscrita nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais se fazem presentes no Projeto Político-Pedagógico da FDR: humanismo, criticidade, 

cidadania, contextualização. 

A necessidade de possibilitar uma formação de bacharéis em Direito articulada ao 

contexto social é reiterada no Projeto quando se refere à Prática Jurídica, exigência posta pela 

Portaria 1886/94, afirmando ser a mesma “imprescindível para a boa formação de bacharéis em 

Direito”, pois constitui momento em “que a teoria vai ao encontro da realidade e a educação se 

perfaz em experiência transformadora”. O que significa reconhecer que a Prática Jurídica não 

pode ser entendida de forma desvinculada da problemática social do país. Segundo explicita o 

Projeto, “só se forma um operador do direito humanizado e socialmente consciente quando à 

assimilação da técnica jurídica se alia à compreensão desta como instrumento para a promoção 

da justiça”. 

Cabe considerar que as Diretrizes Específicas para o Curso de Direito elencam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas nos graduandos: 

� leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
� interpretação e aplicação do Direito; 
� pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 
do Direito; 
� adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 
judiciais, com a devida utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de 
persuasão e de reflexão crítica; 
� julgamento e tomada de decisões; e 
� domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 
direito. 
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Analisando tais habilidades e competências verificamos que elas parecem se restringir à 

dimensão voltada para o desempenho profissional, ressentindo-se, ao nosso ver, daquelas 

habilidades comprometidas com uma formação mais humanista, de formação geral do 

graduando, conforme acenam os próprios fundamentos educacionais que pautam a formação 

desse tipo de profissional, consoante com as próprias Diretrizes Curriculares Nacionais e o 

exposto no Projeto Político-Pedagógico.  

Vale ressaltar que os Conteúdos Curriculares apresentados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais se distribuem em três distintas dimensões: Conteúdos de Formação Fundamental3, 

Conteúdos de Formação Profissional4 e Conteúdos de Formação Prática5, o que parece sugerir a 

necessidade de inclusão de outras habilidades e competências que transcendam a formação 

profissional, tendo em vista a formação plena no campo do Direito. 

É digna de registro a preocupação expressa no Projeto Político-Pedagógico da FDR com 

a introdução de um novo modo de conceber o conteúdo jurídico do curso, fato que fica evidente 

na afirmativa de que “cumpre mudar a forma de enxergar a matéria, tradicionalmente vista como 

um todo acabado, a-histórico, intocado pela força da economia, da política e de outros influxos 

sociais”, discurso que mostra a mudança radical de perceber a própria natureza do Curso de 

Direito que vem, ao longo dos tempos, consolidando o ideário liberal burguês de sociedade e, por 

conseguinte, a lógica do modelo capitalista de produção, pela ratificação de seus valores e 

princípios. 

Fica, pois, explícita a apreensão das determinações histórico-conjunturais que perpassam 

as diferentes dimensões do agir humano, estando presentes na forma de conceber e de praticar o 

                                                
3  Que “tem por objetivo integrar o estudante no campo do Direito (...) abrangendo estudos que envolvem a Ciência 
Política (com Teoria Geral de Estado), a Economia, a Sociologia Jurídica, a Filosofia e a Psicologia Aplicada ao 
Direito e a Ética Geral e Profissional”. 
4 “abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação do Direito, observadas as peculiaridades 
dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a 
evolução da Ciência Jurídica e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas 
harmônicas relações internacionais”. 
5 Objetivando “a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, especialmente 
nas atividades relacionadas com o estágio curricular durante o qual a prática jurídica revele o desempenho do perfil 
profissional desejado”. 
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Direito, desvelando, inclusive, o movimento, a dinâmica que subjazem às práticas sociais. Estas 

passam a ser vistas em sua relação orgânica com os condicionantes macrossociais, em que o 

Direito, não como algo pronto e acabado, vai se construindo e reconstruindo, num processo 

permanente de criação e recriação, de revisão de seu papel político e social, e não mais como 

algo neutro, hermeticamente fechado. 

O Projeto ratifica ainda mais essa reflexão quando afirma que o “Direito deve ser 

encarado como produto da vontade política do homem, como conseqüência de atos humanos, 

como fruto da história”. Mais ainda, quando faz alusão às palavras de Sílvio Homero quando, em 

meio a outros professores da casa, “defendia a inserção da sociologia Jurídica no estudo do 

Direito”, dizendo que “a metafísica morreu; e quem a matou foi o progresso”, conotando, com 

isso, uma mudança paradigmática na concepção do Direito.  

Uma nova abordagem de Direito que o situa no bojo das práticas sociais e políticas, 

retirando-lhe, conseqüentemente, a clássica visão de a-histórica, inscrevendo-a numa concepção 

de sociedade que é dinâmica, permeada pela contradição, por conflitos e pelo pluralismo 

ideológico e político, sobretudo, neste momento civilizatório em que se defende o 

multiculturalismo, o respeito às diferenças, a busca de uma visão holística de mundo, a luta 

incessante pela democracia como um valor universal, da cidadania e da afirmação da dignidade 

humana face às anacrônicas e perversas situações de injustiça social produzidas pelo projeto 

iluminista de sociedade. 

Ao abordar a questão da Organização Curricular, o Projeto ressalta que o currículo pleno 

para atender às prescrições nele contempladas, em sintonia com as Diretrizes Nacionais, deverá 

sofrer modificações que só poderão ser postas em prática a partir da sua aprovação pelos órgãos 

competentes da UFPE, para atendimento aos novos alunos que ingressarem na instituição. Ao 

tratar da necessidade de promover alterações curriculares, o Projeto explicita que “é necessário 

mesclar cadeiras de formação mais humanística com disciplinas de cunho mais dogmático 

(direito positivo)” pois a FDR “sempre teve uma tradição humanística arraigada, não obstante 
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currículos técnicos”, ressaltando, contudo, que “um curso de Direito não é um curso de Filosofia 

ou de Ciências Sociais”. 

Nesse sentido, a FDR propõe o “equilíbrio entre a formação de um bom operador jurídico 

e a formação de um cidadão preparado para enfrentar e efetivar as reformas que o mundo 

reclama” o que requer, segundo a instituição, estabelecer um balanço entre as chamadas 

disciplinas “estritamente positivas” (estudo das leis), com disciplinas de cunho mais teórico e 

sociológico, estimulando-se, inclusive, as atividades de pesquisa e de extensão, tendo em vista 

propiciar aos estudantes possibilidades de opções que lhes permitam um maior aprofundamento, 

o que, segundo afirma, “resultará num currículo flexível”. 

De acordo com a minuta do Projeto Político-Pedagógico, o Curso de Graduação em 

Direito será dividido em módulos de disciplinas afins e “tem como finalidade facilitar a 

implementação de atividades de pesquisa, extensão e avaliações e aumentar o contato de 

docentes da mesma área”. Os módulos devem, assim, possibilitar uma maior aproximação entre 

os docentes, propiciando, inclusive a criação de projetos de pesquisa e de extensão, garantindo a 

participação ampla e efetiva não só dos docentes mas também dos alunos6.  

Ressalte-se que a concepção de currículo que o Projeto exibe considera o conhecimento 

não como algo acabado, eterno, imutável, natural, mas, pelo contrário, como algo passível de 

renovação, de um permanente processo de construção, face ao dinamismo que lhe é inerente, 

acompanhando a própria dinâmica da realidade social e a constante busca de interpretação da 

mesma; uma produção que é expressão do fazer histórico da humanidade, do movimento 

conjuntural em que se acham inscritas as práticas sociais e políticas dos homens. 

                                                
6 O Curso de Direito “constará de sete módulos: a) Módulo de Teoria Geral do Direito (IED I, IED II, Hermenêutica, 
Filosofia e Sociologia Jurídica); b) Módulo de Ciência Política, (Teoria do Estado e Constitucional com elementos 
de TGE; Constitucional 1, 2, 3, e 4 e Direito Administrativo 1 e 2); c) Módulo de Direito Penal e Processo Penal 
(Direito Penal 1,2, 3 e Direito Processual Penal 1 e 2); d) Módulo de Direito Processual Civil (Teoria Geral do 
Processo, Processo Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6); e) Módulo de Direito Internacional e Ambiental (Direito Internacional 
Público 1, Direito Internacional Privado e Direito Ambiental); f) Módulo de Direito Privado (Teoria Geral do 
Direito Privado,  Teoria Geral das Obrigações, Contratos, Direitos Reais e Função Social da Propriedade, Família e 
Sucessões, Teoria Geral da Empresa, Sociedades, Títulos de Crédito, Falência e Propriedade Intelectual)”.  
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Ao se referir ao princípio da interdisciplinaridade, o Projeto da instituição assume que “é 

extremamente necessária a inserção de conteúdos interdisciplinares nas aulas, tanto os 

concernentes ao intercâmbio entre ramos do Direito, quanto às outras ciências”. 

Essa idéia ratifica o reconhecimento da interdisciplinaridade como princípio estruturador 

do currículo, conotando um avanço substantivo na concepção de uma abordagem epistemológica 

que tenta romper com a rígida estrutura disciplinar que, historicamente, vem formando a 

organização dos currículos, não só da área do Direito, mais predominante nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino da educação brasileira. Visão que é signatária de uma concepção 

cartesiana, positivista-funcionalista que marcou todo o projeto iluminista da modernidade. 

Concepção que vem, sobretudo, nas últimas décadas, sendo substituída por uma visão de 

conhecimento que permita compreender as íntimas conecções existentes entre os diferentes 

objetos das ciências, conferindo ao conhecimento uma dimensão de totalidade, de uma 

abordagem multidimensional. 

Na reflexão sobre o princípio da totalidade do conhecimento, que traz em si a questão das 

fronteiras, conceito que tem acompanhado as discussões sobre interdisciplinaridade, Bachelar 

nos oferece importante contribuição ao indagar: é possível traçar fronteiras do pensamento 

científico? Segundo esse filósofo, se o conceito de limite do conhecimento científico se nos 

apresenta com clareza é porque está firmado numa concepção positivista de realidade, alertando 

para as armadilhas que nos fazem acreditar na falsa clareza e limitação do conhecimento 

científico (SILVA, 1992, p.19). 

Tais indagações nos parecem de grande pertinência quando se discute a 

interdisciplinaridade, requerendo a apropriação deste conceito a partir de perspectivas 

paradigmáticas que se contrapõem e que têm profundas repercussões na definição das bases 

teórico-epistemológicas do currículo da instituição educacional. Nesse sentido, os princípios de 

totalidade, de campo, de convergência e de tendência têm produzido rupturas na teoria do 

conhecimento, operando uma revolução ao instalar um novo estatuto ontológico. 
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Essa análise nos ajuda a perceber que a FDR, não obstante avançar na compreensão 

quanto à necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar, evidencia limites quanto à 

abrangência desta categoria ao restringi-la “à inserção de conteúdos interdisciplinares nas aulas”, 

concepção restrita do conceito. 

De outra parte, o Projeto da FDR retrata o “método pedagógico” a partir da consideração 

da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão, questão posta pela Constituição Federal 

de 1988. Nesse aspecto, afirma o Projeto que 

não se trata de fazer algumas atividades de ensino, outras de pesquisa e outras de 
extensão. Cuida-se de agrupá-las, reunindo-as, misturando-as, mesclando-as. Para 
tanto, não se deve considerar tais conceitos como algo estanque, afastados entre si, mas 
como articuladas, devendo “as atividades das disciplinas regulares, de sala de aula 
comportar a pesquisa e a extensão.  

 

Ratifica essa preocupação ao apontar que uma das características capazes de promover 

“um novo método pedagógico é a introdução das atividades de pesquisa e extensão no seio de 

todas as disciplinas do currículo pleno”, aliada à valorização de “manifestações artísticas para a 

compreensão e desvelamento do fenômeno jurídico”, ressaltando as possibilidades existentes na 

literatura e no teatro como formas de abordagem do Direito e de produção de conhecimentos 

neste campo do conhecimento. Explicita, assim, uma visão de prática pedagógica que rompe com 

a clássica concepção de ensino e de aprendizagem, abrindo espaços para novos formatos de 

produção de saberes, análise que é reforçada pela afirmação de que “formas integradas e 

dinâmicas de aprendizado devem ser viabilizadas”. 

Desse modo, o Projeto Político-Pedagógico advoga que se promova “medidas concretas 

que transformem no mundo real, e não apenas ideal, ensino, pesquisa e extensão em ensino-

pesquisa-extensão, ou seja, num trinômio que requer competência e ousadia”, afirmando ser 

imprescindível “transformar radicalmente a forma das aulas ministradas no Curso de Direito”, 

pela superação do modelo prevalecente de aulas expositivas, “estritamente teóricas, repetidoras 

de conhecimentos e não interdisciplinares”. 

O Projeto vai mais além, retratando o cotidiano da prática pedagógica da Faculdade, 

salientando que as aulas se acham centrada na figura do docente que é visto como: 
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supostamente detentor do conhecimento, que tão-somente discursa durante toda a aula, 
quase eliminando as possibilidades de participação do aluno. Estritamente teóricas 
porque nelas não existe a análise de casos práticos ou a conferência em contraposição 
com a teoria; repetidoras de conhecimento pois nelas se reitera o conteúdo de livros (de 
ordinários manuais superficiais). Finalmente, não interdisciplinares, por não existir o 
contato de conteúdos de uma disciplina com conteúdos de outros ramos do Direito e 
muito menos com os de outras ciências.  

 
Diante dessa realidade, o Projeto Político-Pedagógico apresenta a necessidade de inserção 

da dimensão prática no trato dos conhecimentos, apontando a possibilidade de se criar um 

Tribunal do Júri Simulado Permanente, como estratégia pedagógica que permitirá aos alunos o 

exercício da reflexão e do debate em torno de questões polêmicas, suscitando o desenvolvimento 

da capacidade de argumentação. 

A constatação desse tipo de prática pedagógica, que é dominante no Curso de Direito, e a 

inquietação diante dela, constitui passo significativo no processo de instauração de uma nova 

prática pedagógica, fruto da convicção dos profissionais que integram a FDR quanto às 

limitações e obsolescência das práticas vigentes, produzindo desestabilizações que se traduzem 

em campo fértil à introdução de um novo ethos pedagógico, resultado de uma reflexão coletiva. 

Nessa perspectiva, o Projeto aponta para uma visão diferenciada de “aula” ao reafirmar 

que “cumpre acabar com tal modo de aula, instaurando uma aula de discussão, com análise de 

casos práticos e observação da realidade social, criadora de conhecimento interdisciplinar”.  

Para tanto, 

as aulas devem se centrar no debate de questões jurídicas relevantes e atuais, apoiadas 
em textos pré-indicados no programa da disciplina, antecedida a discussão de uma 
curta e necessária exposição por parte do professor A prática deve ser cotejada através 
da análise de autos findos oriundos do Judiciário e das vistas a locais como 
penitenciárias e ZEIS. 

 
Propõe, ainda, que se estimule a produção de textos críticos, bem como a realização de 

pesquisas de campo de modo a permitir a produção de conhecimentos renovados. Pelo exposto, 

fica mais evidente a consciência que a instituição tem quanto à premente necessidade de 

redirecionar a prática pedagógica dominante, ao sugerir a vivência de metodologias 

diversificadas e participativas que, evidentemente, se contrapõem à tradicional forma de dar 

aulas.  
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Contudo, cabe observar que, não obstante o salto qualitativo apresentado há indícios de 

um modelo de aula, com passos pré-definidos, o que, por certo, inibirá a criatividade dos 

docentes e o espaço de sua autonomia na definição de suas práticas pedagógicas. Desse modo, 

parece competir à instituição demarcar o campo em que devem se inscrever tais práticas, 

considerando-se a base paradigmática que as informam. 

A nova ótica de entender o ensino-aprendizagem se faz refletir na concepção de avaliação 

do aluno contida no Projeto que afirma dever ser “afastada a idéia de avaliações como cálculo 

rígido e perfeito (...) rechaçando-se, assim, a educação bancária (...). Uma avaliação construída 

democraticamente espelha uma relação saudável de ensino-aprendizagem”, demarcando, assim, 

uma postura avaliativa capaz de superar a tradicional perspectiva classificatória, autoritária, 

discriminatória e excludente, sinalizando para a adoção de uma avaliação emancipatória, crítica, 

processual e participativa, conforme vem apregoando as recentes produções acadêmicas de 

ensino, de aprendizagem e de avaliação.  

Referindo-se aos procedimentos avaliativos, o Projeto define que “todos os alunos terão 

de apresentar no final de cada módulo cursado, um artigo de oito a doze laudas”, podendo 

escolher o tema que lhe aprouver, desde que esteja inscrito nas disciplinas integrantes do 

módulo. Os artigos “serão julgados por professor da disciplina designado pelo Departamento” e, 

caso não obtenha a nota cinco, caberá ao aluno refazê-lo. No término de cada módulo será 

realizada uma prova objetiva, contemplando conteúdos globais das disciplinas, com o fim de 

“testar a perseverança na matéria ensinada no decorrer do curso, estimulando o estudo 

permanente”. Conforme o Projeto, “essa prova deverá ser elaborada por uma comissão de 

professores designados pelos Departamentos a que o módulo está vinculado”, sendo o resultado 

pela avaliação de cunho “meramente informativo, constando do currículo do estudante, não terá 

efeito de reprovação”. A matrícula do aluno no período posterior estará condicionada à entrega 

do artigo e à realização da prova. 

Diante desse formato avaliativo, questionamos até que ponto cada professor, 

isoladamente, goza da autonomia de definir, junto com seus alunos e de acordo com o percurso 



 99 

pedagógico trilhado, a prática da avaliação que melhor responda à realidade vivenciada em cada 

sala de aula, consoante, inclusive, com os pressupostos da avaliação explicitados no Projeto. 

Parece que os procedimentos apontados limitam a liberdade dos docentes no trato da avaliação. 

Por outro lado, tal formato avaliativo poderá concorrer para a criação de uma cultura de maior 

compromisso com os conteúdos curriculares previstos em cada módulo, estando a eficácia de sua 

adoção diretamente vinculada à prática pedagógica dos docentes no estabelecimento da relação 

ensino-aprendizagem-avaliação, podendo os mesmos fazer uso de outros mecanismos de 

avaliação, de modo a garantir os pressupostos de uma avaliação emancipatória.  

Reconhecendo a importância de se proceder a uma gama de urgentes transformações, 

conforme visto, o Projeto coloca a necessidade de a instituição incentivar os seus professores a 

“participar de cursos de capacitação e reciclagem pedagógica oferecidos pela Pró-Reitoria 

Acadêmica da UFPE, e a esforçarem-se pessoalmente e estar revendo e atualizando suas 

atividades acadêmicas”. Questão que se investe da maior pertinência, que requer da Faculdade 

vontade política para viabilizar uma política de capacitação que, de fato, propicie ao seu corpo 

docente, possibilidades de rever suas práticas pedagógicas de forma coletiva, orientada pelas 

concepções que nutrem seu Projeto, oferecendo, inclusive, condições materiais (incentivos 

financeiros, recursos didático-pedagógicos) e de tempo (carga horária disponível) para que cada 

profissional, individualmente, possa ampliar sua qualificação docente, mediante um processo 

sistemático de reflexão teoria-prática e de re-construção de saberes docentes que possibilitem 

uma atuação competente nas diferentes funções sócio-educativas – docência, gestão e pesquisa. 

Nessa perspectiva, vale considerar as palavras de Alliegro (2001, p. 105) quando diz que 

precisamos superar a visão tradicional em que a competência situava-se no 
cumprimento de tarefas e na efetivação de práticas que fragmentavam o pensar e 
o fazer, a teoria e a prática, os tempos de formação e os de ação e intervenção na 
realidade, assim como, superar a visão tecnicista que, tendo reduzido a educação 
ao ensino, desqualificou a docência e marginalizou as dimensões históricas que a 
função de educador acumulou como tarefa social e cultural. 
 

A ênfase concedida pela instituição à capacitação permanente de seu quadro de 

educadores deve se traduzir num processo contínuo de ressignificação das práticas pedagógicas 

existentes, de modo a concorrer para a instalação de uma sistemática de discussão acerca da 
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docência e da atuação docente, propiciando aos profissionais uma atualização pedagógica 

construída dialogicamente, num movimento de ação-reflexão-ação. Nesse sentido, construir 

novas práticas pedagógicas condizentes com as demandas colocadas pela introdução de novas 

perspectivas paradigmáticas comprometidas com a qualidade do ensino, com a formação de 

cidadãos críticos e socialmente engajados é tarefa que se impõe à educação hodierna. 

O compromisso institucional com a implementação de uma política de valorização do 

educador constitui, portanto, condição indispensável à efetivação das mudanças que a FDR  

revela em seu Projeto Político-Pedagógico, tendo-se a clareza de que tais transformações passam, 

necessariamente, pela ampliação dos níveis de competência pedagógica (formação teórica, 

técnica e científica)  e da conscientização quanto ao papel  político dos educadores como agentes 

de mudança, o que requer o desenvolvimento de um trabalho integrado, coletivo, compartilhado 

com vistas ao comprometimento de todos na operacionalização de uma proposta pedagógica 

crítico-transformadora. 

Nesse sentido, o campo da definição, implementação e avaliação do projeto político-

pedagógico constitui-se um campo de profissionalização, em que todos se constituem 

conceptores e gestores desse projeto e, em particular, do currículo, construindo saberes 

pedagógicos e docentes necessários à materialização dessas práticas e, em especial, à profissão 

de professor, na relação da prática pedagógica mais ampla e institucional, com a desenvolvida na 

sala de aula, no sentido do professor se tornar um intelectual reflexivo coletivo que dá retorno 

não apenas ao seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, mas à melhoria do projeto 

político-administrativo da instituição, na relação com a comunidade/sociedade. 

Ressalte-se que os fundamentos contidos no projeto institucional remetem à importância 

que tem a ressignificação dos saberes necessários à formação e à profissionalização do professor, 

no sentido de enfrentar os desafios colocados pela ação educativa e docente, sobretudo, nos 

marcos da crise paradigmática. 
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Nesse sentido, faremos, no capítulo a seguir, um resgate da pluralidade desses saberes 

docentes, a partir do discurso e da prática dos professores sujeitos dessa pesquisa, que são 

expressões das diversas influências sociopolíticas, econômicas, culturais, epistemológicas, 

educativas, profissionais e pessoais que tiveram ao logo das suas vidas e, em particular, em 

instituições escolares. 
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CAPÍTULO V  
 
OS SABERES DOCENTES APREENDIDOS NO DISCURSO E NA 
PRÁTICA DO PROFESSOR DO CURSO DE DIREITO DA UFPE 
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Apesar de identificarmos a quase ausência ou precária formação pedagógica dos 

professores, tanto no que se refere à sua formação inicial quanto à sua participação no processo 

de formação continuada realizada, ou não, no interior do contexto institucional, e de 

apreendermos as dificuldades enfrentadas por eles no processo de ensino e aprendizagem 

(através de observações de sala de aula e entrevistas), temos a posição de que os professores são 

produtores de saberes docentes na ação da sala de aula e em outros espaços, na relação ou não 

com a teoria pedagógica. 

Focalizaremos o professor universitário de Direito na relação com os saberes e a 

reflexividade enquanto possibilidade deles apreenderem limites e avanços na sua prática docente. 

De fato, sabe-se que de alguma forma os professores constroem seus saberes no decorrer 

de um processo formativo e da prática docente, procurando atender às necessidades dos alunos 

no dia-a-dia de sala de aula, dentro de intencionalidades e usos desses saberes, de maneira mais 

ou menos prática, atentando aos desafios da sociedade, da escola e das finalidades educativas. 

É durante essa atuação profissional, onde ele pode oferecer contribuições significantes em 

campos imbricados como: o ensino ministrado; a aprendizagem do aluno e o processo formativo 

em geral, num processo de construção de saberes que extrapolam o cotidiano da sala de aula. 

Optamos por estudar o professor sob o olhar de seu discurso e de sua prática pedagógica-

docente, dando o foco aos seus saberes, tomando como referência os saberes revelados na 

contextualização, na ambiência do ensino-aprendizagem, na relação professor-aluno, na relação 

teoria-prática e na organização das atividades de ensino, conforme Cunha (2004). E como 

referencial teórico mais amplo, utilizamos a literatura sobre os saberes docentes, necessários à 

prática do professor, alguns autores já mencionados como: Anastasiou (2000), Tardif (2002; 

2004), Pimenta (1999); Zeichner (1993), dentre tantos outros, que  advogam por assegurar a 

articulação teoria-prática, condição fundamental para dar significado à aprendizagem dos 

fundamentos que embasam o trabalho jurídico e educativo do professor do curso de Direito. Em 

via de regra podemos afirmar que essas práticas são tratadas de forma separada, por refletir ainda 

um paradigma tradicional de base racional-positivista, parecendo ser superado, quando se 
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construírem, ao longo de sua carreira, num movimento intencional dialético entre a relação 

teoria-prática (ou entre outros enfoques críticos); conteúdo-específico; conteúdo-pedagógico, 

onde a prática alimente a teoria, oferecendo elementos concretos para que a análise e a teoria se 

volte para a prática em busca de constatações teóricas estabelecidas (LUCARELLI, 2001).    

Pressupomos que os saberes docentes também estão relacionados aos aspectos externos 

que os condicionam e aos internos, relativos à sua cultura subjetiva, ao seu modo de organizar a 

prática, aos significados que eles dão à essa prática, ou seja, à sua postura de ser, fazer e de 

manter múltiplas relações/experiências com os pares na instituição e fora dela.  

Relembrando Tardif (op.cit), os saberes experienciais, construídos na ação cotidiana, 

possuem três “objetos” condições: a) as relações e interações que os professores estabelecem e 

desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e normas 

às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição enquanto meio organizado e composto de 

funções diversificadas. Estes objetos não são objetos de conhecimentos, mas objetos que 

constituem a própria prática docente e que  só se revelam através dela. 

A prática docente, conforme Sacristán (1995), é uma prática aninhada e está assim ligada 

ao sistema social e educativo, à instituição, às práticas didáticas e educativas, bem como às 

práticas concorrentes, fora do sistema educativo, que não sendo estritamente pedagógicas, 

podemos considerá-las concorrentes das atividades escolares. 

 

5.1 Saberes docentes do contexto 

Referentes a essas questões, o quadro (9) a seguir, consta de saberes (depoimentos) 

sintéticos dos professores participantes desta pesquisa, que apontam tanto dificuldades 

institucionais e de ordem do aluno, como subjetivas da ordem facilitadora do exercício 

profissional docente, dentre os trinta docentes que foram contactados para a realização desse 

trabalho, sendo que apenas treze se dispuseram a colaborar e, dentre estes, foram selecionados 
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seis  para a concretização de todas as etapas do trabalho, conforme quadros subseqüentes, e 

conforme os critérios adotados (Capítulo III – Fundamentos Teórico-Metodológicos). 

 

QUADRO – 9 
Dificuldades e facilidades no exercício da Docência: 

PROFESSOR  
nº  

MAIOR DIFICULDADE NO EXERCÍCIO 
DOCENTE 

MAIOR FACILIDADE NO 
EXERCÍCIO DOCENTE 

 

01 Estrutura física e falta de regras claras e 
impessoais 

Vocação 

02 Estrutura Física Interação entre professor e aluno 
03 Estrutura Física e falta de estímulo financeiro Interação entre professor e aluno 
04 Dar aulas á noite Vocação 
05 Afecções Vocais Interação entre professor e aluno 
06 Estrutura física Ministrar aulas 
07 Falta de compromisso com a ética Ministrar aulas 
08 Estrutura física Despertar interesse dos alunos 
09 Desmotivação do alunado e ausência de 

atualização bibliográfica na Instituição 
Instigar o aprendizado 

10 Falta de compromisso de alguns professores Vocação 
11 Remuneração docente - 

 
12 - - 
13 Excessivas obrigações extra-classe para os 

alunos: estágio, monografias etc. 
A curiosidade despertada pelo 

professor 
 

Apreende-se a partir desse quadro que os professores localizam com maior ênfase a 

estrutura física da instituição como principal fator externo que influencia a prática docente, 

seguidos da falta de estímulo financeiro ao professor e de outros fatores dispersos como falta de 

regras claras e impessoais, de atualização bibliográfica e das dificuldades de dar aula no ensino 

noturno. Do ponto de vista docente, citam a falta de compromisso de alguns professores e 

também com a ética, bem como o problema das afecções vocais. Pelo ângulo da prática do 

alunado eles relacionam – a desmotivação do alunado e as excessivas obrigações extra classes 

para os alunos: estágio e monografias. 

Não obstante esses fatores, os professores colocam-se em primeiro lugar como 

professores que têm facilidade de interagirem com os alunos, seguidos da capacidade de 

despertar interesses e curiosidades e de serem professores que têm vocação, facilidade de 

ministrar aula, embora haja a desmotivação dos alunos e os seus grandes encargos estudantis.  
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Essas são questões que denotam, a princípio, a compreensão de uma docência que sofre 

influências externas da instituição (sob o ângulo físico), que são condições da profissão docente 

e que têm como objeto primeiro - a interação com e entre os seres humanos, necessitando da 

postura de gostar de ser professor (vocação), de atuar com ética como incentivador dos interesses 

dos alunos. Entretanto, fica uma questão: será que a facilidade que eles dizem ter na interação 

com os alunos, despertando os seus interesses, bem como a vocação que dizem assumir na 

docência, são bastantes para realização de um ensino para aprendizagem (ensinagem), do modo 

como advogam Anastasiou e Pimenta (2004).  Será que essa prática atinge os alunos de modo a 

satisfazer as suas dúvidas e inquietações intelectuais, de se tornar um jurista competente e 

humanizado? De fato, as referidas autoras entendem a prática docente numa perspectiva de 

complexidade, de multidimensionalidade, onde se mobilizam, intercruzam-se e recontextualizam 

vários saberes e práticas, enquanto uma prática historicamente situada, em que os sujeitos 

também se reconstroem como também os seus pressupostos teóricos e a sua visão de realidade. 

Não resta dúvida, que as condições de produção institucionais e sociais mais amplas da 

prática docente, dos saberes do professor, ou seja, os objetos-condições que estão envolvidos na 

própria prática docente, “não têm o mesmo valor para a prática da profissão: saber reger uma 

sala de aula é mais importante do que conhecer os mecanismos da secretaria de educação; saber 

estabelecer uma relação com os alunos é mais importante do que saber estabelecer uma relação 

com os especialistas. Os saberes docentes obedecem, portanto, a uma hierarquia; seu valor 

depende das dificuldades que apresentam em relação à prática. Ora, no discurso docente, as 

relações com os alunos constituem o espaço onde são validados, em última instância, sua 

competência e seus saberes”. ( p.51). 

E no caso desta pesquisa, além desses objetos-condições, percebemos que existem outras 

influências internas e externas, ditas pelos professores, que se relacionam à conduta positiva 

(bons alunos) e não favorável dos alunos (desmotivação) face à aprendizagem e também da 

ordem do currículo, da relação entre disciplinas, das exigências acadêmicas estudantis de muitos 
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trabalhos exigidos. E isso vai criando ou não o reconhecimento recíproco do aluno em relação ao 

professor e do professor em relação ao aluno. 

Em face desses desafios externos e internos supomos que os professores do Curso de 

Direito, que estão quase, ou no final de sua carreira profissional, tem um repertório de saberes 

adquiridos na prática, indicando não haver tantos choques que são próprios aos professores 

iniciantes, em relação à ação docente. Pelo contrário destes, eles já têm macetes da profissão, 

transformados em habitus, em traços da personalidade profissional (TARDIF, idem), ou, 

possivelmente já tratem, com naturalização, a prática (como rotina), de modo que o professor 

achando que tem saber, assim sabe fazer, tendo convicção que tem vocação, achando que sabe 

relacionar-se, despertar interesse etc. Será que isso seria suficiente para uma prática entendida de 

um modo complexo? 

No sentido de prosseguir compreendendo o discurso do professor no que fica explícito e 

implícito nas suas entrelinhas, seguem vários quadros abaixo, reveladores também de outras 

informações extraídas das seis entrevistas realizadas com os professores (denominados de 01; 02; 

03; 04; 12; e l3), no sentido de apreendermos o discurso do professor, nas categorias: Concepção 

de Universidade, Concepção de Ensino-Aprendizagem, Relação Professor-Aluno, Organização 

do trabalho pedagógico-docente, Fatores que interferem na Prática Docente, Condição de ser 

Professor e ser Profissional liberal e Participação no Projeto Político Pedagógico, professor 

Substituto.    

  Em relação aos saberes do contexto (conforme foi conceituado nos aspectos 

metodológicos com base em Cunha), percebe-se como os professores saem da concepção 

ingênua de se colocarem como artífices sozinhos da prática, enquanto promotor do sucesso e da 

condição de “bode expiatório”. Eles localizam o papel da Universidade, suas crises, relações de 

poder assimétricas etc., como que minando a autonomia do professor na sua prática docente.  

Não obstante as informações sintéticas do Quadro (9) que envolvem contextos da 

docência, vejamos de modo mais expressivo e particular os saberes do contexto apreendidos dos 

discursos dos docentes. 
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QUADRO – 10 
Concepção de Universidade: 

 
PROFESSOR 

nº 
CONCEPÇÕES DE UNIVERSIDADE 

 
1 A Universidade, no geral, é uma resultante da crise da sociedade brasileira. Uma vez que 

temos uma Sociedade muito injusta. E vejo isso com um certo desencanto, porque concebo 
que a Universidade é onde está a elite intelectual e que pode exercer um papel muito 
importante no sentido de contribuir para a mudança do país. Em nível de política 
educacional, vejo como positivo o Prouni, mas, há outras políticas que são paliativas. 
 

2 A Universidade brasileira a meu ver, teve uma evolução muito grande em termos 
quantitativos, mas em termos qualitativos deixa muito a desejar. Há uma verdadeira 
massificação do ensino superior. E a Universidade pública que é o nosso caso se recente  
muito daquilo que é recurso. 
 

3 Eu vejo a universidade e a educação de forma péssima. Antes, o aluno entrava na Faculdade 
de Direito para estudar; hoje, é para fazer concurso. A diferença é muito grande de 20 anos 
atrás. É como você visse tudo novo. O governo não tem a mínima gerência sobre o ensino 
superior. 
 

4 A falta de consideração que a Universidade pública está tendo por parte do governo. Ele 
está deixando o ensino público o pior lugar para ser professor. Essa é uma realidade 
evidente. 
 

12 Eu não estou mais com a visão do todo da Universidade brasileira. Faz mais de dez anos 
que me dedico apenas a FDR. Em termos gerais, eu posso dizer que tem um projeto do 
governo, que é o maior fator de não tomar para si a responsabilidade única da educação 
superior. Então isso, é uma coisa que vem desde o período militar e todos os presidentes da 
república e os seus Ministros seguiram essa prática. Então a gente viu a expansão do ensino 
privado e uma decadência do ensino público. 
 

13 O Ensino de Direito passa por professores de Direito no país. A luta do pensamento livre do 
homem de Direito é essencial para toda a convivência social. Enquanto aquele que trabalha 
no Direito não tiver senso do justo, do certo e não souber utilizar todos os elementos de lei 
em prol da cidadania. 

Os dados acima transcritos das falas dos professores sobre a concepção de Universidade, 

realmente não aponta para a concepção de universidade, colocam em discussão que na ótica da 

maioria, há certo desencanto, sobretudo a falta de compromisso político do poder público com a 

Universidade, face à expansão, decadência do ensino, mercado de concurso, em detrimento de 

estudo, perda do papel intelectual da universidade.   

Esse desencanto, em certa parte, é resultado das políticas promovidas pelos governos 

neoliberais, que vêm caracterizando cada vez mais a precarização da Universidade. Esse debate 

vem sendo cristalizado por muitos estudiosos, como enfatiza Zabalza (2004), considerando que a 

Universidade não resiste às pressões da mundialização cultural e financeira, tendo em vista a 

relevância que a educação superior tem para qualquer nação se desenvolver. Entretanto, ressalte-

se o colapso que o setor público vem enfrentando, no que se refere à universidade na América 

Latina, pelas evidências do aumento das instituições privadas de educação superior, a redução 



 109 

dos gastos governamentais destinados tanto ao financiamento do subsistema universitário 

público, como à manutenção do sistema científico-tecnológico nacional; a realocação de recursos 

estatais para o financiamento de instituições superiores privadas etc. 

Aqui no Brasil, o ápice desse colapso se deu no governo FHC, com a privatização interna 

na captação de recursos externos, abrindo caminhos para a perversa degradação da universidade 

pública e crescimento desenfreado da universidade privada, sob alegação de que o sistema de 

ensino superior público estaria em crise por não atender às demandas da sociedade, por 

centrarem-se em si, por não prepararem bem os universitários para o mercado, algumas  

justificativas práticas apontadas no Capítulo I pelos “críticos oficiais”.   

Esse contexto nos remete a Cunha (l998) ao afirmar que se as universidades não 

investirem de fato no ensino com pesquisa, não avançarão, como também se não investirem no 

seu corpo docente no desenvolvimento de suas práticas. Entretanto, ressaltemos que há por parte 

dos “críticos oficiais” ponderações em relação ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, pelo prisma da política neo-liberal, constituindo-se uma adoção onerosa 

para ser efetivada em toda a educação superior do país (SILVA e SGUISSARDI, 2001). 

Essas questões condicionam outras situações entre outras influências, como aquela que 

considera como desmotivante à permanência dos professores na Universidade, pela 

desvalorização da carreira docente, levando-os a investir mais na sua condição de ser profissional 

liberal (advogado, consultor, promotor, procurador, etc.) do que na sua condição de ser 

professor, pelos baixos salários atribuídos aos docentes, o que leva a diminuir o seu tempo na 

Universidade Pública, ou, também, em detrimento à corrida pela Universidade Privada, por 

oferecerem melhor remuneração. Motivo para se pensar os possíveis efeitos de uma política de 

educação superior na prática docente, em que professores não aceitam optar por inscrever-se em 

regime de dedicação exclusiva em termos da definição e materialização de um projeto político 

pedagógico coletivo.  

Adentrando mais nessas questões pelo cruzamento de outros dados, apreendemos mais 

aspectos influentes na prática docente, ditos pelos professores: 
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QUADRO – 11 
Fatores que interferem na prática docente: 

 
PROFESSOR 

nº 
 

FATORES QUE INTERFEREM NA PRÁTICA DOCENTE 
 

1 Internos: Acho que nós temos uma vantagem enorme que é a excelência dos alunos, um 
vestibular altamente seletivo e são eles os grandes responsáveis pelo conceito da 
Faculdade de Direito do Recife. 
Externos: Proliferação do Ensino de Direito no país, que tem levado a OAB a estabelecer 
critérios de funcionamento de habilitações de novos profissionais para o mercado de 
trabalho. Apesar, de constituir um aspecto odioso socialmente, uma vez que o aluno pagou 
uma faculdade cara e se vê impedido de trabalhar. Mas, por outro lado, essas faculdades 
não têm preparado dignamente o estudante para o mercado. 
 

2 Internos: a falta de material do cotidiano. 
Externos: A falta de recursos. 
 

3 Internos: Aqui, há três ou quatro pessoas que sabem tudo. Tudo é resolvido por esse 
grupo. Também os recursos interferem muito, porque falta tudo, até papel de prova. 
Externos: A FDR, separada do campus, é outro problema. Não se sabe nada que está 
acontecendo lá, só o pequeno grupo, mas, não socializa para os demais. 
 

Eu me vejo na Instituição como uma pessoa sem apoio, você não tem incentivo na sua 
carreira, as pessoas aqui, não são solidárias, não se mobilizam, exatamente porque não 
têm visão, entendeu? (...).Parece até que o professor que é mais comprometido com a 
causa, é mais indesejado pelo sistema.            
 

4 Internos: Condições de trabalho a pior possível. A minha impressão é que eu trabalho 
aqui, de graça. 
Externos: Falta de recursos para as Universidades públicas. 
 

12 Internos: Na realidade a FDR, tem dois níveis: os professores mais preparados e os menos 
preparados, que o número é bem maior. Então como a Universidade está vivendo esse 
democratismo atual, quem manda é claro, é a maioria, e essa maioria são esses professores 
que não estão muito preocupados em produzir, têm mais vocação para vereador, líder 
comunitário do que para um acadêmico, um intelectual, um cientista de sua área. Eu 
acredito que há uma crise terrível na Universidade pública e essa crise é mais grave na 
UFPE, que é uma universidade nordestina e dentro dela é mais grave ainda a FDR, uma 
vez que grande parte dos professores a vê apenas como um “bico”. Ninguém produz 
nada”. 
Externos: Nós aqui temos péssimas condições de trabalho. O presidente da República 
não assume o Ensino Superior. Falta tudo e, por outro, lado a FDR está virando um 
repositório para burocratas do governo, que saem da Faculdade, ficam dois anos trancados 
estudando, se adestrando para passar num desses concursos aí, que também são mal feitos, 
e que não examinam competência, mas apenas adestramento. E aí passa o resto da vida 
como burocratas ou advogados públicos. Isso não é bom, porque a Faculdade de Direito 
do Recife sempre foi um celeiro de grandes advogados, consultores, políticos, 
profissionais liberais e hoje virou um repositório de burocratas. Isso é fruto desse 
adestramento de professores (...). 
 

13 Internos: Falta dinheiro para tudo, até água para beber. E tudo interfere no trabalho do 
professor. 
Externos: Falta de compromisso dos governos. 
 

Enquanto aquele que trabalha no Direito não tiver senso do justo, do certo e não souber 
utilizar todos os elementos da lei em prol da cidadania fazendo cumprir efetivamente o 
que nós somos cidadãos, pessoas que cedemos ao Estado, criamos o Estado, mas que ele 
mantenha a paz, a solidariedade, que ele não seja aquele julgador duro que tem todos os 
poderes que joga com a vida das pessoas, que ele seja consciente  do papel dele ... E tem 
nas mãos inclusive as leis, que essas não foram feitas para só restringir as pessoas. Elas 
foram feitas para permitir às pessoas uma convivência salutar. 
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Nesse sentido, foram determinantes para os professores a falta de recursos na instituição, 

justificadas pela determinação dos que dirigem o país, como mola propulsora que interfere na 

dinâmica acadêmica, conseqüentemente, atingindo veementemente a ambiência da 

aprendizagem, assim como dizem os professores questionando o sentido da formação do 

profissional do Direito hoje, e a própria formação e prática do professor de Direito na 

universidade. Ressaltemos nesse contexto a proliferação dos cursos de Direito no país e as 

exigências do Estado de formar o burocrata para compor seus quadros, com conhecimentos 

pragmáticos/utilitários e menos acadêmicos, quer dos que se formam e dos formadores, sob a 

cultura de formar esses profissionais para atender ao mercado e para passar nos concursos para 

cargos burocráticos. 

 Como formar profissionais com uma bagagem cultural geral e específica, se até o 

princípio de universalidade que mune o ideário de universidade com a sua riqueza de troca plural 

de conhecimentos é prejudicado geograficamente, socialmente e pedagogicamente, pelo seu 

isolamento e pela convivência de professores e alunos distantes dos locais onde funcionam 

outros cursos na universidade? 

De fato, os depoimentos dos docentes nos remetem a pensar para onde levam as políticas 

neoliberais, a materialidade do “Estado” neoliberal, ou seja, o Estado da desproteção social dos 

sujeitos “cidadãos” nesse país, com base no ajuste ao capital que se dá mediante três estratégias 

articuladas que, conforme Frigotto (2001, p.63), fundam-se nas reformas do Estado e nas 

medidas que são exigidas no processo de ajuste subordinado ao mercado mundial. De acordo 

com o autor, essa materialidade não tem promovido a garantia do direito ao cidadão. São elas:  

 
desregulamentação, descentralização, autonomia e privatização, porém esses processos 
tratam de estratégias cujo objetivo é afirmar o mercado como árbitro fundamental na 
regulação das relações econômicas, sociais, culturais e educacionais e, como 
conseqüência, um profundo atrofiamento da esfera pública. 
 

Nele, entre tantas coisas, a fabricação de uma universidade “operacional”, como bem 

afirma Chauí (op.cit) e de uma docência pragmática e utilitarista que perde o sentido de uma 
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formação que desperta a curiosidade científica e do compromisso com a transformação material 

da sociedade, bem como com a justiça, a liberdade e a democratização de práticas sociais.  

Diante dessas premissas, a idéia de uma educação mercantilizada, como campo de 

prestação de serviço para o mercado e de formação de um profissional autônomo competente, 

visa garantir a empregabilidade de todos os “cidadãos consumidores”. Esta nova concepção de 

educação que está na lógica do sistema educacional de hoje afeta, logicamente, o professorado, o 

trabalho que desempenha, a pesquisa, as relações profissionais e sociais e as interações pessoais 

que se estabelecem na educação escolar (SANTOMÉ, 2001, p.20). 

Há, de fato, nesse contexto, uma tendência ao acordo global com a mercantilização dos 

serviços públicos e privados, resultando no declínio da educação pública como direito, na 

desvalorização do profissional acadêmico em face do saber/poder do profissional liberal e do 

burocrata que vai atuar autonomamente no mercado e/ou na área de serviços da burocracia do 

Estado, como bem colocou o professor 12. Parece que a autonomia da universidade e 

operacionalidade da expansão e orientação pragmática do ensino de Direito, pelos depoimentos 

dos professores, funcionariam também para formar um grande e novo exército real e de reserva 

de “mão-de-obra” para o mercado do Direito – os concursados – com seu diploma antes de tudo 

legitimado pela OAB, aqueles que antes de tudo pertencem à classe da nova elite cultural 

burocrata da sociedade de serviços.  

Essas situações afetam os professores que são mais ou menos preocupados com a 

proposta acadêmica e formativa do ensino do Direito, sob a forma de um maior ou menor 

desencanto e descaso com a postura docente, por conseguinte, fazendo levá-los, pelo que parece, 

a construir o seu conhecimento didático e prático, a sua visão pessoal sobre o ensino sob o jugo, 

ou seja, sob os ditames da prática dos concursos ou não, como forma de afirmação ou de 

contestação. Vale ressaltar que esses depoimentos são especialmente de professores com bom 

tempo de trabalho (de 20 a 37 anos de experiência e até mesmo de quem está aposentado e na 

ativa da docência), daqueles que estão na fase ambígua de pessimismo ou também de um 

entusiasmo e luta constante pela melhoria da sua carreira profissional (HUBERMAN, 1995).   
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QUADRO – 12 
Condição de ser professor e profissional liberal: 

  
PROFESSOR 

nº 
CONDIÇÃO DE SER PROFESSOR E PROFISSIONAL LIBERAL 

1 No meu caso, essa condição se deu com muita facilidade porque nós que preparamos o 
profissional do Direito, precisamos também saber como se desenrola essa operação, seja 
como advogado seja como magistrado, promotor, procurador, etc. Cada um traz um viés 
particular e uma experiência própria nesse processo constante de renovação nos embates da 
vida prática. 
 

2 Atualmente, só exerço a função de professor. Sou aposentado como auditor, mas, muito me 
ajudou a ser professor das disciplinas que ensino – financeiro e tributário. 
 

3 Sou apenas professor, aqui. Não dependo de outra atividade para sobreviver. Faço uma vez 
ou outra consultoria. Já há outros que vivem aqui, só pelo status, mas, não há compromisso, 
dedicam seu tempo todo a outras atividades. 
 

4 O professor da universidade pública passou a trabalhar por filantropia. Eu acho que aquele 
que trabalha é porque precisa conseguir ganhar dinheiro para uma vida tranqüila. Hoje, eu 
sou aposentado como procurador. Só me dedico à docência. 
 

12 Eu sou um dos que tinha dedicação exclusiva, mas fui expulso dessa modalidade da 
academia. Primeiro, pelas péssimas condições que a universidade oferece; segundo, pelas 
ótimas condições fora dela. Então como eu não sou masoquista e nem fiz voto de pobreza, 
nem a mesma está merecendo essa dedicação toda. Aí, eu faço consultoria, apesar de ainda 
trabalhar muito na universidade e ser pessimamente pago. 
 

13 Sou aposentada como promotor de justiça. Atualmente me dedico só à docência. 
 

 

A maioria dos professores tem assento profissional extra Universidade, até, em alguns 

casos, pelos motivos já mencionados anteriormente. Desenvolvem atividades profissionais como: 

Juiz Federal, Juiz de Direito, Advogado, Procurador da República, Promotor de Justiça, 

Consultor, etc. Tem-se, assim, a elite cultural por parte dos formadores e por parte daqueles 

alunos bons, ditos pelos professores que, pelo que as pesquisas sobre o vestibular vêm indicando, 

são oriundos de boas escolas particulares e de uma realidade familiar abastada no plano material 

e simbólico, com recursos socioculturais bem valorizados na sociedade, conforme foi sinalizado 

em certo sentido pelos professores.  

Ressalte-se que essa “elite cultural” de formadores da Faculdade de Direito, outrora bem 

reconhecida pela sociedade aristocrata da época desde os seus primórdios, pelos méritos 

acadêmicos da sua cultura clássica e acadêmica (sistema de cátedra) e atualmente pelo mérito 

concedido através de concurso público (atendendo oficialmente o cumprimento da Constituição 

Federal de 1988, no sentido de selecionar o quadro efetivo de professores da universidade), se vê 

diante de uma nova figura de mestre – o professor substituto, não bem aceita pelos professores 
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desta pesquisa, pela forma como ele é contratado, pelo porquê de sua existência, pelo seu regime 

de trabalho temporário e falta de acompanhamento pedagógico pela instituição, interferindo na 

qualidade da docência na universidade. Vejamos os posicionamentos simples e pontuais das falas 

dos docentes abaixo: 

 

5.2 Saberes do contexto do professor 
 

QUADRO – 13 
Professor substituto: 

 
PROFESSOR 

nº 
 

PROFESSOR SUBSTITUTO 

1 Há professores substitutos até capacitados, mas acho que esse tipo de professor virou uma 
prática e não se faz mais concurso público para se ter quadro permanente. 
 

2 ------------------- 
 

3 Vem apenas passar uma chuva. 
 

4 ------------------- 
 

12 Eu acho um absurdo. É uma presepada do governo, para escapar de suas 
responsabilidades de fazer concurso e contratar o professor efetivo. É uma praga do 
tempo FHC. 
 

13 Eu acho muito complicado para eles a situação. Em geral são Capacitados, mas eles são 
jogados para ensinar e vão ter que se virar. De repente vêm para ensinar uma disciplina e 
jogam para outra, e isso, é meio complicado, entendeu? 
 

 

Em relação à realidade dos professores Substitutos, como se vê, não houve até certo 

ponto interesse por parte dos entrevistados em se posicionar sobre a questão. Embora uns os 

caracterizassem como uns “coitados”, por serem incluídos no ofício, sem nenhuma orientação, 

muitas vezes faziam a seleção para uma disciplina e eram encaminhados para outra, da qual não 

se prepararam o suficiente para a docência. Por outro lado, outros acusam o governo por 

transferir a responsabilidade, contratando professores de vínculo temporário com o trabalho, 

acarretando um grande prejuízo à comunidade acadêmica, ao invés  do governo  creditar maiores 

investimentos para profissionalização docente e para realização de concursos públicos para o 

preenchimento das vagas na universidade, se bem que existe relatividade na produção desses 
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estagiários, em relação aqueles, de final de carreira, que perderem o ânimo/entusiasmo de serem 

docentes.  

Se bem que os professores efetivos carecem de uma formação pedagógica, tudo indica 

que os professores substitutos das áreas específicas apresentam problemáticas iguais em relação 

aos saberes da docência, como também podem apresentar positividades, entretanto, não vamos 

entrar no mérito dessa questão visto que eles não são o alvo da nossa pesquisa. 

 

5.3 Saberes ligados à ambiência do ensino-aprendizagem 
             

QUADRO – 14 
Concepção de ensino-aprendizagem: 

 
PROFESSOR 

nº 
 

CONCEPÇÃO DE ENSINO – APRENDIZAGEM 

1 
 

Bem, eu tenho o conhecimento nessa relação como quem ensina algo para se aprender algo. 

2 O que eu acho é que aquilo que se ensina e aquilo que se aprende tem reciprocidade. Aluno e 
professor estão ali, um para ensinar e o outro para aprender. 
 

3 Eu tenho uma preocupação muito grande. Acho que tenho que ter uma visão de mundo muito 
boa, de não me atualizar não só na matéria, não trabalhar fora da realidade, para que ocorra a 
aprendizagem dos alunos. Você tem que ter o conhecimento pleno daquilo que ensina, para 
que você possa dar o melhor ao aluno. Eu acho que a aprendizagem é parte do que é 
transmitido, embora a dedicação do aluno seja um dos fatores fundamentais. 
 

4 Pela experiência que tenho já dá para despertar que em muitos a aprendizagem é 
fundamental. O meu princípio é que tenho que passar para eles algumas informações que eles 
entendam que essa oportunidade é única e tem que ser aproveitada. 
 

12 O professor deve sempre buscar o aluno para o processo de ensino para que haja a 
aprendizagem que é o fundamental. 
 

13 É preciso que a consciência do professor seja de transmitir e alimentar idéias. Aquele 
professor que obriga o aluno a se limitar ao seu próprio pensamento é um covarde, tem medo 
de ser superado. O que ele pode dar sementes boas que possa florescer, este é o seu papel. 
 

 
Nessa categoria de Ensino-Aprendizagem, é notória a expressão de conhecimentos 

pedagógico-didáticos não elaborados no pensamento docente, pelo modo simples da maioria dos 

professores se posicionarem, com base nos saberes da experiência, aqueles que foram 

construídos na prática cotidiana, que têm certo valor, na medida em que é com esses saberes que 

eles dialogam com os saberes mais elaborados no plano da ciência da educação e dos seus 

aportes teóricos, bem como na relação com os conhecimentos jurídicos. Assim, os ditos dos 

professores trazem palavras de ordem em relação ao seu pensar sobre a sua prática, ou seja, a 
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necessidade de reciprocidade entre professor-aluno, ensino-aprendizagem, atualização docente, 

informação e ampliação do conhecimento do aluno, numa relação menos hierárquica no caso do 

professor (13). 

Isso nos reporta a Pimenta e Anastasiou (2002), quando buscam identificar a contribuição 

e o lugar do saber didático na atividade docente na relação com a realidade concreta, em 

compreender as indeterminações entre forma (método de ensinar) e conteúdo (área de conteúdo 

específico); apreender os processos de produção da identidade do professor e do saber ensinar 

em situações concretas, considerando o pluralismo e articulação entre os saberes docentes da 

experiência, os específicos e os pedagógicos e os saberes dos alunos na ambiência do ensino-

aprendizagem. Envolve ainda a compreensão da prática pedagógica como uma relação que 

também é afetiva e é demarcada por diferentes relações de poder e de trocas socioculturais entre 

os sujeitos da prática na busca ética da construção de saberes escolares singulares, em que o 

professor tem interesse de recontextualizar conhecimentos e seus próprios conhecimentos em 

função das finalidades educativas e das realidades e sujeitos diversos que se intercruzam nessa 

prática.     

           Inferimos dos discursos e mais especialmente das observações desenvolvidas no campo 

empírico da pesquisa (mais adiante demonstradas no que tange a grande maioria dos docentes, 

sujeitos dessa investigação) que, se por um lado, os professores são profundos conhecedores de 

conteúdos específicos, por outro, deixam a desejar o como pensa e operacionaliza esse conteúdo 

pedagogicamente, o que parece padecer, junto à aprendizagem do aluno, do entendimento da 

complexidade do que é uma sala de aula, como muito bem advogam Cunha (1998), Veiga 

(1989), Candau (1984), Santa Clara (2006) e outros estudiosos no assunto. Para esses autores a 

realidade do contexto do aluno e de seus interesses, conhecimentos e valores são aspectos 

também a serem considerados no sentido de propiciar as suas aprendizagens, como também as 

realidades mais amplas e os sentidos que são dados a esses aspectos, que estão a depender do 

projeto educativo e instrucional do professor. 
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Pressupomos assim, que os saberes pedagógicos são construções que se dão na ação, na 

relação teoria-prática, que envolvem sentidos, valores, formação de condutas sociais, envolvendo 

veiculação e produção de saberes socioculturais, construções cognitivas, realizadas pelos 

professores na relação com os alunos na sua prática cotidiana. Esses saberes mantêm uma 

relação com a formação pedagógica e a jurídica, com as suas concepções e seus pressupostos, na 

perspectiva de ser e estar professor. 

Daí, percebermos que o processo de ensino-aprendizagem requer uma preparação 

específica para a sua ação docente, tendo em vista que o ensino é um processo complexo de 

aprendizagem e tem um caráter eminentemente pessoal e profissional, envolvendo uma 

compreensão científica dos processos de apreensão/produção do conhecimento, 

desenvolvimentos de procedimentos e atitudes. 

 

QUADRO – 15 
Relação professor – aluno: 

 
PROFESSOR 

nº 
 

RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNO 

 
1 

 
A melhor possível com os meus alunos. 

2 É boa, eu tenho bom relacionamento com meus alunos. Eu dou liberdade ao meu aluno 
para qualquer tipo de questionamento. Eu tenho o maior respeito pelo meu aluno, agora 
não permito certas coisas como: ler jornal, conversas na hora da aula, etc. Aí sou tido 
como exigente. 
 

3 Eu já tenho tempo para me aposentar, mas os contatos com os alunos e colegas, me 
levam a um trânsito entre gerações que considero importantíssimo. Portanto, não tenho 
noção de quando vou me aposentar. Eu gosto muito dos alunos, e parecem gostar de 
mim. Mantemos um bom relacionamento. São muito atenciosos nas aulas. Não tenho 
nenhum problema. 
 

4 Boa. Eu tenho um bom relacionamento com os alunos. 
 

12 A melhor possível. Os alunos demonstram gostar de minhas aulas. Participam muito. 
 

13 Muito boa, Eu converso, brinco, brigo, discuto, “puxo as orelhas”. Tenho muito 
respeito pelo meu aluno. Faço o máximo que posso. 
 

 

Dando continuidade a análise dos aspectos significativos pelo que foi dito pelos 

professores, os quais expressam os saberes docentes neste trabalho, apreende-se dos que 

responderam à pergunta desse quadro de que eles têm um bom relacionamento com seus alunos. 

A maioria acredita na importância deste vínculo, sendo fundamental para o sucesso no processo 
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de ensino-aprendizagem. Questão que não foi constatada em 50% dos professores, durante as 

observações de sala de aula, bem como nas entrevistas com os alunos, o que será posteriormente 

demonstrado. 

Os professores entendem essa relação pelo prisma do respeito, liberdade, forma de ter a 

compreensão da nova geração, pela forma amistosa e também da brincadeira. 

Sabe-se que a docência tem como objeto a interação humana com, entre e para os seres 

humanos no processo de ensino-aprendizagem (TARDIF e LESSARD, 2004), sendo 

fundamental a relação professor-aluno. Entretanto, por mais que os professores digam que se 

relacionam bem, uma pergunta antecede: para onde leva essa interação? Qual o sentido da 

mesma? Qual a pedagogia que se inscreve na relação pedagógica? O professor reduz ou aumenta 

assimetria nas relações de poder, na relação com o aluno, com qual significado e sentido? É pela 

afetividade, pelo psicológico, pela lógica da disciplina e/ou é pela justificativa moral e ética, 

cognitiva, lúdica, política e sociocultural? A relação professor-aluno e o ensino-aprendizagem 

foram historicamente se construindo no debate da didática, ora por uma relação autoritária, 

disciplinar, ora favorecendo abertura, flexibilidade, com perda ou não dos saberes especializados 

específicos, ora se ampliando num processo de gestão coletiva democrática dos conteúdos, 

saberes e práticas, ora articulando o sentido educativo e instrucional dessa relação entre professor 

aluno, atentando para novas categorias explicativas da prática pedagógica, como relações de 

poder, ideologia, cultura, classe social, diferença, alteridade, interculturalidade etc. 

Essas relações podem ser justificadas na forma do professor organizar o seu trabalho 

pedagógico Vejamos: 
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5.4 Saberes ligados ao planejamento de ensino 

QUADRO – 16 
Organização do trabalho pedagógico – docente: 

             
PROFESSOR 

nº 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO – DOCENTE 

1 Eu faço um trabalho quase artesanal, pelas deficiências que nós temos aqui. Inclusive 
prediais, quase todo interditado. A nossa retaguarda é caseira, familiar. Eu disponho de 
meu computador em casa, da minha biblioteca, que utilizo basicamente no planejamento 
das minhas atividades docentes. 
 

2 Eu preparo minhas aulas. Não concebo um professor por maior conhecimento que tenha, ir 
para sala de aula na improvisação, sem preparar suas aulas. 
 

3 Planejo minhas aulas. Leio muito, utilizo estratégias, como seminários. O caso é que aqui 
cada qual segue seu programa, cada um segue de forma diferente, não há solução de 
continuidade. A sorte é que os alunos têm uma base de conhecimento muito boa, estudam 
por eles mesmos na maioria das disciplinas e tem excelentes resultados nos concursos. Eu 
discuto muito em sala de aula, tudo que se trabalha, aonde vai adequando para tentar 
modernizar meu planejamento. Considero-me muito dedicada no meu trabalho docente e 
muito organizada. 
 

4 Planejo de acordo com a reação da turma. Às vezes eu deixo de ver alguns 
assuntos, por serem muito demorados. 
 

 

12 Eu planejo minhas atividades, fazendo seminários, utilizo os recursos disponíveis. Faço 
estudo dirigido e aulas-conferência, que é o grosso da Faculdade, uma vez que as turmas 
são relativamente grandes. 
 

13 Eu planejo minhas aulas, tudo integrado. Oriento monografias. Então, eu não só fico na 
sala de aula. Eu faço também o aluno participar fora da sala de aula. 
 

 

Aqui, houve uma tendência dos professores compreenderem que há a necessidade de 

planejar o trabalho docente de modo individual em relação à equipe de docentes, na relação com 

a realidade do aluno e, em certa parte, com atividades que requerem participação coletiva com os 

alunos, embora não tenha ficado explícita no processo de investigação a compreensão 

sistemática dos fundamentos pedagógico-docentes e dos sentidos que levam a uma articulação da 

teoria com as suas práticas de sala de aula, bem como, a sistematização dos componentes básicos 

de um planejamento de curso/ensino/aula e também como se dá a relação entre o planejamento, 

ensino-aprendizagem e avaliação.  

Mais uma vez percebem-se interferências externas da instituição na sua prática, 

mecanismos utilizados pelos professores para prolongar a jornada de trabalho acadêmico em casa 

e de suprir a precarização de recursos da instituição, trazendo recursos materiais próprios para 

sala de aula no sentido de materializar o que foi planejado. 
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É bom lembrar com Zeichner (1993), quando assinala que as práticas pedagógicas são 

influenciadas pelo contexto em que os sujeitos trabalham como regras, regulações e mandatos 

exteriores ao controle e influência dos professores freqüentemente exercem coações severas 

sobre a liberdade dos professores para agir na base de suas próprias teorias práticas, sobretudo, 

quando emanadas pelos que dirigem e fazem a gestão na instituição. 

 

5.5 Saberes ligados à participação coletiva 

 
                                           QUADRO – 17 

Participação no projeto político – pedagógico: 
 

PROFESSOR 
nº 
 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

1 Eu participei com alguns colegas e alunos. Foi chamado de Projeto Pedagógico de Paulo 
Freire. Na verdade, foi elaborado um documento base, uma espécie de anteprojeto, que 
deve continuar em discussão, mas, eu não estou mais vinculado a esse grupo não. 
 

2 Não participo. O que eu vejo aqui é que a gente tem muita coisa a fazer. Verifico é que há 
uma carga horária muito grande de disciplinas que não condiz com a realidade. 
 

3 Não participei 
 

4 Não participei 
 

12 Eu participei, inclusive trabalho com isso, sou consultor disso. Mas, santo de casa não faz 
milagre. Aqui, que é minha casa vinte e tantos anos, não me ouvem , apesar de fazer isso 
em um monte de faculdades pelo Brasil afora, inclusive públicas. Mas, o projeto não está 
andando porque os professores se dedicam muito pouco em atividades acadêmicas. Só sei 
que o projeto não está andando, acredito por questões políticas, mas sobretudo por falta de 
competência e desinteresse administrativo. 
 

13 A FDR há muito tempo que está trabalhando aqui. Cada um tem seu projeto particular. A 
Faculdade nem teve tempo ou, ainda as discussões não permitiram uma coisa já 
oficializada. 

 

Nesse aspecto, um pouco mais da metade dos entrevistados dizem participar da 

construção da Minuta do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Direito da FDR. Outros 

nem sequer sabem de sua existência dentro da Instituição. Em virtude da falta de participação da 

quase totalidade dos professores, busquei falar com aqueles que haviam participado pelo menos 

de alguma reunião, o que fui informada, que não estão cientes, por terem participado apenas de 

uma ou duas reuniões. Tentamos falar com alguns gestores e informaram que se encontravam 

com o Diretório Acadêmico – DA. Fomos até aos representantes estudantis, onde foi fornecida a 

Minuta do PPP, que iria ser retomada no próximo semestre para uma ampla discussão. 
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Temos a compreensão da importância de um PPP que oriente os fins e os meios 

organizativos da Instituição de Ensino, como afirma Veiga (1989, p.183-219), e da participação 

coletiva dos docentes, enquanto conceptores e gestores do currículo, no sentido de dar uma 

marca de institucionalidade, reconhecimento e organicidade às práticas, nas quais terão que 

tomar decisões coletivas, acerca também do currículo, definindo intencionalidades e perfis 

profissionais, decidindo os focos do currículo (Objetivos, Conteúdos, Metodologias e Recursos 

Didáticos). Ressalte-se que o PPP já foi abordado (no Capítulo IV) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino do Direito. 

Diante dos posicionamentos extraídos das entrevistas com os professores e sabendo-se 

que o cotidiano acadêmico, é o locus que se adquire a experiência docente. Com isso não quer 

dizer que apenas estando na Instituição se garanta a realização de uma prática concreta. É 

também necessário que se ofereçam condições para que o professor possa desenvolver uma 

prática coadunante com as categorias que muitos teóricos defendem. 

Ressaltamos, nesse contexto, a gestão participativa e o protagonismo, como um dos 

indicadores inovadores da prática pedagógica (CUNHA, 2006) em que docentes e alunos 

precisam exercitar o pensar crítico criativo/independente/competente, tanto na prática mais 

ampla escolar como na sala de aula, visando dar sentidos, identificar e resolver os problemas 

complexos do cotidiano de sala de aula e da instituição. Esse exercício de prática requer envolver 

a  comunidade acadêmica da instituição, na perspectiva da construção dos saberes pedagógico-

didáticos orientadores e organizadores da prática  na relação com os diversos saberes.  

Nesse sentido, vale lembrar que essa é uma das formas de resistência à desvalorização 

dos saberes pedagógicos tão denunciados por Tardif (idem), tornando-os de fato estratégicos, 

com resoluções fundamentadas, contextualizadas, efetivadas dos seus problemas e especialmente 

formativos (PIMENTA e ANASTASIOU,  2002).   
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5.6 Saberes apreendidos na prática dos professores do curso de Direito  

A observação em sala de aula teve como objetivo identificar os saberes e prática docente, 

construídos e conduzidos pelos professores do curso de Direito no processo de ensino-

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, as observações foram analisadas a partir das tendências reveladas nas 

aulas, de acordo com os elementos presentes nos discursos e na ação dos professores, no 

contexto da ambiência do ensino e da aprendizagem. 

No tocante à sua prática, os professores organizam suas atividades de sala de aula 

mobilizando os seus saberes, no que se refere ao processo de ensino, organizando os conteúdos e 

o tempo de aula. Buscou-se também identificar os procedimentos didáticos, na tentativa de 

captar os saberes produzidos na ação de cada docente. Assim, partiu-se para observar a prática 

dos professores, tarefa que não é fácil, o que faz afirmar Zabala (1998): 

A prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros 
institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos 
professores, dos meios e condições físicas existentes (...). Mas a prática é algo fluida, 
fugidia, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já que 
nela se expressam múltiplos fatores,  idéias , valores, hábitos pedagógicos etc. 

                                                                                                             

Nesse ambiente de complexidade, que se passou a observar, como os docentes se 

organizam, produzem e transformam na e pela ação pedagógica. 

Assim, serão analisadas as tendências de uma forma geral revelada nas aulas de cada 

professor, procurando compreender e apreender os seus saberes, no que diz respeito ao ato de 

ensinar e aprender, como segue abaixo: 

Professor (1) – Sempre recebia a pesquisadora tanto em sala de aula como nos corredores 

em entrevistas-relâmpago, com muita receptividade, bem como foi identificado um trato com 

muita cortesia. Iniciava suas aulas fazendo breves comentários sobre o que estava ocorrendo pelo 

mundo, logo em seguida colocava a temática “objeto de estudo” da aula. A partir das aulas 

observadas verificava-se que eram desenvolvidas sem nenhum seguimento que propiciasse ao 

aluno a construção de uma linha de pensamento, tendo em vista a falta de sistematização do 

próprio conteúdo que se propunha desenvolver, bem como pelas constantes interrupções como, 
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por exemplo: “Nós reclamamos pela falta de salários e ficamos fazendo de conta que estamos 

em greve.”; “Vocês vão aprenderem mais nas próximas disciplinas”; Atendimento ao celular em 

sala, o qual provocava risos coletivos. Em seguida queria retomar sua fala e não encontrava 

ambiente propício pela dispersão generalizada dos alunos. 

Convém ressaltar, que alguns alunos se indignavam. Um aluno se colocou de forma 

bastante enfática: “Professor, por favor, pelo menos faça uma revisão dos assuntos da prova!” 

Ele começou a falar, em seguida dispersou e encerrou a aula sob a alegação que na próxima aula 

retomava o assunto. Um outro aluno se voltou para a pesquisadora e afirmou: “Professora, a 

senhora está perdendo seu tempo aqui, a senhora não vai aprender nada, é assim o tempo todo...”. 

Ficou constatado que quase não há organização da atividade docente, o tempo é mal 

distribuído, a relação professor-aluno é uma relação de indiferença. 

O que foi se caracterizando durante todo o processo de observação das aulas desse 

professor (1) cuja relação pedagógica é marcada por um encontro de pessoas, imbuídas de 

desejos, aspirações, que são sempre presentes em uma sala de aula, nesta ambiência de ensino, 

não estava bem caracterizada.                                      

Professor (2) – Chegava à sala de aula, mal cumprimentava os alunos, em seguida fazia a 

chamada e imediatamente ia ao quadro onde colocava todo o assunto da aula. Logo após 

começava a explicar item por item. Sem nenhuma participação dos alunos. Ao término da 

exposição, ele perguntava se os alunos tinham alguma pergunta a fazerem com relação ao 

conteúdo exposto, mas os alunos permaneciam calados. O professor se despedia, dava alguns 

avisos (sobretudo por ser um dos gestores da FDR) e em seguida retirava-se da sala. 

Daí a pesquisadora aproveitar para fazer alguns questionamentos aos alunos: pela falta de 

participação na aula, realmente eles tinham apreendido os conteúdos trabalhados nas aulas desse 

professor? O que facilitava e o que obstacularizava no desenvolvimento da aula como um todo? 

E os alunos afirmavam: “Nós não participamos, porque ele é muito sério, não dá muito espaço. 

Nós achamos melhor anotar tudo e estudarmos sozinhos. O que facilita mais é que ele pelo 
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menos dá um esquema, e outros que fazem a maior mistura de conteúdos e não dão nenhum 

esquema, apesar de terem muito conhecimento, mas não sabem passar para a gente.” 

Na prática desse docente (2), ficou caracterizado um perfil de professor com inspiração 

teórica na concepção tradicional da educação, o que faz remeter a Anastasiou (2004), quando 

ressalta esse modelo de ensino, a exposição do conteúdo, levantamento de dúvida dos alunos e 

exercícios para fixação dos conteúdos. 

Durante as observações foi verificada uma tendência quase geral em aulas expositivas, o 

que recomenda Maseto (2003), repensar o uso dessa modalidade de dar aula, perguntando-se: 

quando usá-la, para que usá-la e como usá-la. Daí vislumbrar-se a existência de uma parceria 

entre os atores do processo de ensino e de aprendizagem a fim de que possam 

refletir/interpretar/construir e socializar saberes. 

Professor (3) – Demonstrou grande receptividade ao ser consultada para realizar o 

trabalho em sua sala de aula. Foi identificado um processo de ensino que se caracterizava com 

início, meio e fim. Havia uma participação ativa e grande interesse por parte dos alunos em todo 

processo de ensino-aprendizagem. Percebia-se um bem sedimentado relacionamento professor-

aluno.                                                        

Foi detectada uma relação prazerosa entre professor-aluno durante todo o processo de 

observação nas aulas desse professor. O que faz lembrar Tardif (2000) ao afirmar: 

que grande parte do trabalho docente é de cunho afetivo, estando baseado em emoções, 
em afetos e na capacidade de perceber e de sentir nos alunos as suas emoções seus 
temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos. 

 

Ficou caracterizado que a prática desse docente (3) se constituía em fonte de prazer, 

sobretudo quando o clima é de cordialidade e respeito; de compromisso e envolvimento. O que 

faz lembrar Anastasiou (op.cit.), para que haja um ambiente de participação, é importante o 

clima de respeito, cordialidade e a troca entre os sujeitos participantes (MELO, 2006).                                          

Professor (4) – Demonstrou certa resistência em aceitar que o trabalho fosse realizado 

em sua sala de aula, embora em sua fala sempre afirmasse que estava aberto para ser investigado. 
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Questionou a observadora: quais os professores que estavam sendo investigados? E que tivesse 

certo cuidado para não se dar mal. 

Não foi identificada no seu processo de ensino em termos de perfil/postura, organização 

sistemática do trabalho docente e dos conteúdos, nem da má utilização do tempo, prática que não 

condiz com a ação docente. Em um determinado momento de sala de aula, tinha apenas uma 

aluna (já decorrido 30 minutos do horário da aula), quando o professor fez a seguinte afirmação: 

“Eu acho que vou mentir um pouco hoje. Vou assinar a caderneta como dei aula para igualar a 

carga horária com as outras turmas. Não tem problema, porque eu ainda sou um dos que mente 

menos, há outros que mentem mais.” Daí, conversou um pouco e se retirou da sala de aula. 

A forma como esse docente vem construindo sua prática parece indicar que se contrapõe 

com as concepções tão debatidas pelos educadores sintonizados com uma prática emergente 

crítica, entre elas, aquelas que dimensionam a ética e o profissionalismo competente de 

desenvolver a aprendizagem dos alunos em todas as suas dimensões cognitivas, afetivas, 

socioculturais, estéticas expressivas e outras. 

Cunha (1998) reforça que as experiências de vida e o ambiente sociocultural são 

elementos-chave na explicação do desempenho do professor (...). Assim, continua afirmando a 

autora, como a reorganização da prática e os processos coletivos de reflexão/discussão, são 

elementos importantes, devendo-se considerar as leituras que o professor faz e as influências de 

outras forças sociais no seu desempenho/comportamento.     

      

Professor (12) – Iniciava suas aulas sempre resgatando o assunto da aula anterior. 

Demonstrava profundo conhecimento do conteúdo específico, sempre articulando com outros 

saberes, sempre demonstrando muita lógica e coerência durante todo o seu processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido em sala de aula.  

A relação professor-aluno foi constatada no cotidiano de sala de aula, evidenciada nas 

respostas dos alunos, sempre buscando o aluno para o processo de ensino e, em contrapartida, os 

alunos eram muitos receptivos, questionando e solicitando esclarecimentos, bem como até 
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complementando e o professor confirmando e levando o aluno a uma melhor contextualização do 

assunto exposto. O professor chegava até a brincar com um ou outro aluno, visando uma maior 

descontração da turma, porém não perdia a autonomia e nem a seqüência lógica dos conteúdos 

que estavam sendo abordados.  A freqüência dos alunos era total nas aulas desse docente (12). 

Com relação à organização do trabalho docente, sem dúvida, suas aulas tinham início, 

meio e fim. Como procedimento didático, utilizava com mais freqüência a aula expositiva 

dialogada, sob a alegação de que a turma era muito grande, porém usou também o estudo 

dirigido, a aula-conferência e seminários.  

Todo o tempo de aula era bem aproveitado. Terminava a aula já fazendo a recomendação 

de leituras para a seguinte, objetivando que os alunos se apropriassem do conteúdo para 

enriquecer o debate em sala de aula. 

O processo de observação na sala de aula desse professor se fez refletir Pimenta (2001) 

quando salienta: 

A identidade não é um dado imutável. Nem externo que possa ser adquirido. Mas um 
processo de construção do sujeito historicamente situado. 

 
Traduzindo a observação feita sobre esse docente nos vem a idéia de que aquilo que 

aprendemos de nós mesmos diz sobre o que somos fruto de nossas relações e dos significados 

aprendidos e construídos, nos leva a ser professor de forma pensada e decidida. De fato, o 

professor imbuído do compromisso de ser professor, de domínio de conteúdos, de relações 

afetivas com os alunos, assim como expressaram os alunos, apesar de não utilizar variedades de 

dinâmicas na sala de aula, de modo simples, promovia o diálogo com os alunos, construindo uma 

aproximação com eles, com postura ética e de respeito, de modo a seduzi-lo a pensar, a 

perguntar, a estudar, a apreender. De fato, observávamos um ensino para aprendizagem, um 

processo de ensinagem (ANASTASIOU e ALVES, 2004), quando trata de um ensino que o 

aluno aprende e apreende conceitos, procedimentos e atitudes, de modo que a complexidade da 

aula é organizada intencionalmente e em situação com sabedoria,  equilibrando o cognitivo, o 
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afetivo, o ético e o plano expressivo estético, de fazer da aula um texto belo, mesmo com aulas 

numa tendência de aula expositiva dialogada. 

Professor (13) – Dava início às aulas estabelecendo um bom clima de descontração junto 

aos alunos. Em seguida, colocava a temática no quadro e começava a desenvolver o conteúdo, 

através da modalidade expositiva, interagindo com os alunos. Utilizava sistematicamente como 

recursos o retroprojetor, códigos, literaturas inerentes à disciplina, objetivando dirimir dúvidas 

durante o debate travado em sala de aula. 

As aulas eram didaticamente bem estruturadas, com início, meio e fim e com boa 

mobilização dos aprendentes. Utilizava a modalidade de avaliação processual (formativa), 

questionava muito os alunos, mas também por eles era questionada. Brincava com os alunos, 

mas, não perdia a seqüência lógica dos conteúdos trabalhados, nem perdia sua autonomia na 

ambiência do ensino-aprendizagem. 

Vale ressaltar aqui, que foi investida pela pesquisadora uma carga horária de 12h/a, no 

processo de observação na sala de aula de uma determinada professora, onde foi muito bem 

recebida inicialmente, mas, no decorrer do processo, apesar dessa positividade, ela não se dispôs 

a acompanhar as etapas seguintes do desenvolvimento do trabalho da pesquisadora 

(preenchimento de um questionário, entrevista) sob a alegação de que: “Eu sou muito ocupada! 

Me deixe fora desse trabalho!”. E apesar da insistência, tornou-se impossível concluir o trabalho 

com essa professora. 

O que foi visto em todo esse processo de investigação é que requer se retomar a reflexão 

sobre a teoria e a prática, sobre o ensino e a aprendizagem como também destacar as implicações 

da ausência da relação ensino-pesquisa como fazendo parte intrínseca do ato pedagógico. Prática 

essa investigada que no geral envereda por fragmentações/dicotomias e que não permite 

construir uma aula num todo coerente, visto que falta uma compreensão sistemática do que é 

uma aula, tecida por múltiplas relações e intervenções pedagógicas contínuas (CORDEIRO, 

2006), a partir das respostas e das realidades dos alunos, do curso e da instituição. Identifica-se 

na prática da maioria dos professores investigados algo usual, que é a concepção positivista de 
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ciência que preside as suas práticas, dando a idéia de ensinar, quase como apenas a dar aulas e o 

aluno assistir as aulas, esquecendo-se de que todo o conhecimento como afirma Cunha (1998): 

“é uma produção social, que nasceu num espaço e num tempo em função dos desafios 

sociocognitivos de um contexto (...)”. Pelo contrário, na prática tradicional, o professor é a 

principal fonte da informação e sente-se desconfortável quando não tem todas as respostas 

prontas para os alunos, enquanto o dono do saber. Esta característica está ligada às demais 

concepções e tem moldado, há bastante tempo, o papel do professor. Como os papéis sociais se 

constroem historicamente, este estereótipo tem passado de gerações a gerações e ainda preside a 

imagem que os professores edificam para si mesmos. 

Em se tratando dos cursos jurídicos parece que eles continuam estruturados na análise 

formal, no tempo e no espaço de sala de aula. Entretanto, se por um lado, supõe-se que o 

professor de Direito, na sua maioria, apresenta problemas no próprio trato com o conteúdo, por 

outro lado esse educador, pelo que parece, tem tido dificuldades em construir saberes 

pedagógico-docentes, na relação com os saberes jurídicos e na relação com os saberes da sua 

própria experiência docente. 

Nesse sentido vale considerar Tardif (2002), ao afirmar a complexidade que envolve o 

saber docente, pois ele provém de várias fontes, além disso ele “é um saber plural e também 

temporal,  uma vez que é adquirido no contexto de uma história de vida, é constituído de vários 

saberes originários da formação, da formação profissional, das disciplinas, do currículo e da 

experiência”. E, nesse sentido, articular os mesmos no ensino exige maturidade pedagógica de 

tornar a experiência de dar aula um ato sistemático, intencional e criativo, que requer tirar 

saberes de um contexto e colocar em outro, transformando-os em saberes escolares em função 

das realidades dos alunos e os desafios do ensino do Direito, das realidades socioculturais e das 

finalidades educativas (MELO, 2004; 2006). Refletindo, nessa direção, Cunha (2004) afirma que 

a docência é construída na própria prática da docência. A retomada da prática como fundante 

dessa compreensão é referência para novos caminhos na formação dos professores, colocando-se 

como um risco quando ocorre o aligeiramento da teoria pedagógica. 
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Com base nesses fundamentos, dentre outros, e de acordo com os professores 

participantes desse processo, é excessivamente simplista julgar que apenas a realização de uma 

habilitação em conteúdos pedagógicos seja suficiente para direcionar o modo pelo qual as suas 

práticas (pedagógica e docente) se estruturam e se processam em sala de aula. Com isso, não 

queremos dizer que não ajuda, ela oferece, no mínimo, certa percepção da distância entre o que 

deveria ser e o que é na realidade. Porém, oferece pelo menos alguns conhecimentos que levam o 

professor a analisar o que encontra no contexto acadêmico e na situação de sala de aula, bem 

como, a sinalização de uma cultura própria, por seu currículo, por suas normas, valores, 

conceitos, etc. 

O que parece é que a estrutura política e organizacional e o modelo de gestão existente na 

comunidade acadêmica levam a não facilitar a socialização e a troca de experiência, 

considerando que esse processo por eles vivenciado é individual e solitário. A natureza dessa 

experiência também pode influenciar a concepção ou a valorização apresentada por esses 

professores em relação aos objetivos educacionais devem ser atingidos? Mas não há com quem 

confrontá-los e avaliá-los. Então, o isolamento na academia parece ser fator relevante que 

dificulta mais ainda a construção e/ou reconstrução de sua prática pedagógica-docente, no 

contexto de sala de aula exigida pela constante confrontação com situações novas e imprevistas, 

tanto em relação aos comportamentos dos alunos, como em sua maneira de ensinar e aprender. 

Tendo em vista que enfrentar os desafios postos pelos alunos, constitui um dos pontos 

relevantes para transformar a sua atuação em contínua busca de aperfeiçoamento a ambiência de 

ensino-aprendizagem, durante as observações em sala de aula, foram marcantes, por esses 

professores serem grandes conhecedores do conteúdo específico, porém , este conteúdo na ação 

da  maioria desses professores não havia imbricamento com o conteúdo pedagógico, conteúdo 

esse, fundamental para a vivência da complexidade que é  o processo de ensino-aprendizagem, 

tão bem debatido no mundo da educação por muitos estudiosos como Cunha, Melo, Pimenta, 

Tardif, Zeichner e outros. 
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Os resultados apreendidos nessa caminhada possibilitaram a evidente identificação da 

falta de articulação entre os integrantes da comunidade acadêmica, sobretudo entre os 

professores e estes e o corpo gestor, como também a insatisfação da maioria dos alunos, com 

relação ao processo de ensino, ao compromisso político de alguns professores, a falta de 

gerenciamento da Instituição no tocante à degradação física, onde era alegado pelos alunos em 

entrevistas-relâmpago e/ou coletivas: “A FDR só tem fama, vive apenas do passado, mas, o que 

nós vemos aqui, é um verdadeiro descaso, tanto dos gestores, quanto dos professores”. Eles 

consideram que “parte dos docentes são autoritários, desinteressados, desorganizados, não sabem 

o que vão ensinar, ficam perguntando o que já foi dado, estão totalmente descompromissados”. 

Nesse contexto de insatisfação entre professor/gestor, professores e alunos, percebe-se 

uma constante didática de transferências de culpas. Por um lado, parte dos professores não se 

apropriam de saberes que lhes dêem condições de, na prática, resolver os desafios que a 

complexidade da ação docente remete, uma vez que os saberes decorrem da práxis social, 

histórica, intencionada, realizada por um sujeito consciente de seus determinantes sociais, em 

constante diálogo com suas circunstâncias. Se não houver o exercício da práxis que renova e 

rearticula a teoria e a prática, não haverá espaço para a construção de saberes. Por outro lado, os 

alunos, desmotivados, decepcionados com a FDR. Daí, parte deles desinteressarem-se pela 

descoberta do novo. 

Um outro aspecto a ser considerado é que, mesmo com as dificuldades com que os 

professores se deparam no cotidiano docente, parece que alguns não abrem mão de suas 

experiências docentes, e vão à luta, mesmo que enfrentem os desafios sem adesão de um projeto 

coletivo institucional. Nesse sentido, a estabilização adquirida ao longo de sua carreira 

profissional, ora por atitudes positivas, ora por desafios de descrédito à profissão docente, de 

desânimo e desvalorização da docência, em relação às atividades liberais mais bem 

reconhecidadas, parecem ratificar a idéia de que esses professores em um momento de 

desenvolvimento mais “avançado” do que os seus colegas, que estão em início de carreira,  

cometem outros prejuízos na docência – a naturalização dos seus esquemas práticos e 
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estratégicos desenvolvidos na sua carreira de professor, sem perceber a importância da constante 

ressignificação dos saberes construídos. Razão veementemente justificada pelos estudiosos no 

assunto, no sentido de articular a sua longa experiência formativa docente com as suas 

experiências profissionais no desenvolvimento de suas atividades liberais, fora da universidade, 

construindo-se como professores. Na pesquisa, apenas 04 professores (01, 03, 12 e 13) se 

apresentaram com este perfil, muito embora apresentando descontentamento pelos feitos de 

muitos de seus colegas e da instituição. 

Assim, à luz de algumas observações no interior da instituição, testemunha-se nas salas 

de aula, nos corredores, veementes críticas feitas por alguns professores aos princípios, às 

normas e organização do sistema de ensino, sem atentar e reconhecer a sua parcela de 

responsabilidade na luta pela defesa e efetivação do ensino jurídico. Pelo que parece, o 

pragmatismo impera no que tange a postura e ao perfil do profissional ensejado. 

 

5.7 O que dizem os alunos a respeito da docência universitária 

Para termos a compreensão dos saberes pedagógico-docentes dos professores da FDR, em 

particular como se apresentam na complexidade da sala de aula e na relação com a comunidade 

acadêmica como um todo, se fez necessário oportunizar os alunos a dizerem como sentem e 

pensam a docência universitária no cotidiano acadêmico. 

           Numa entrevista coletiva, onde foram pesquisados oito alunos dos 3º, 6º e 10º períodos, 

sobre a concepção da Universidade, do ensino-aprendizagem, o papel do professor etc., foram 

obtidos os seguintes depoimentos: 

 

5.7.1  Concepção de universidade 

Aluna (A):  
A grande questão da Universidade é o descaso, mesmo porque a gente 

não tem recurso e a carência do professor (...). Alguns professores dizem 

que não tem precisão de dar aula.  Nós nos questionamos, por que uma 
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estrutura, por que para exercer a profissão de Direito precisamos de 05 

anos de Universidade? E por que a universidade se podíamos estudar em 

casa? Uma prova da OAB, se a gente podia estudar sozinho? Então, 

acho que isso não é uma postura de um educador. Porque podemos ter 

uma postura crítica, a gente precisa de alguém que defina isso para a 

gente! Temos que ver se a administração da Faculdade tem culpa, se o 

professor tem culpa nisso e nós temos essa culpa também por sermos 

subservientes a esse tipo de situação. A gente pensa que um professor 

com o cargo tal (Procurador, Juiz, Promotor, etc.) pode nos perseguir se 

formos fazer um concurso e efetivamente podem! Então, a gente está se 

preparando para entrar num mundo que a estrutura é chegar a uma 

bifurcação onde eu vou ter que entrar na corrente, ser levada pela 

correnteza ou sofrer retaliações horrendas para o resto da vida. Saber 

que conhecemos Juízes que estão há 10 anos como substitutos. A gente 

vê essa realidade ser transportada para a Universidade e a gente pensa 

que estamos nos preparando (...) é o mesmo que subir no patíbulo e cair 

na forca. A minha conclusão pessoal que eu posso fazer alguma coisa, 

dentro da minha profissão, para mudar isso, mas tenho consciência que 

não será fácil e que meu pescoço estará na guilhotina. 

 

Aluno (B): 
Faço as minhas palavras as dela. O desinteresse da pessoa se formar, ter 

um diploma, ter um mercado pequeno, faz com que a gente se acomode, 

aceitando isso com naturalidade. Há uma inversão de valores. A 

Faculdade nos leva a adquirirmos experiência para tentar concursos, 

para preencher seus requisitos para isso. A questão do 



 133 

descomprometimento vai piorar e a tentativa do Governo é muito falho 

com a Universidade. 

 

Aluna (E): 
Eu acrescento que não apenas os professores, os servidores públicos tem 

ajudado nessa situação que a Faculdade se encontra, como os alunos 

também são co-autores, porque simplesmente não fazemos nada, como 

ela mesmo disse. Por que baixamos a cabeça e não fazemos nada? Que 

profissional do Direito que nós seremos? Entrar no mercado de trabalho 

com o rabo preso ou então colocá-lo para prendê-lo. Como posso 

acreditar que sou uma cidadã quando tenho que pedir como um favor o 

que é direito meu? Eu tenho Direito a uma Prestação Jurisdicional, 

célere, decente, justa, mas para conseguir isso tenho que pedir “por 

favor” ao Juiz o dever-poder, tenho que pedir “por favor” quando na 

verdade é o dever dele. Por que meu Direito se transforma em um favor? 

Então, por que é que eu tenho que telefonar para um professor para ele 

poder vim dar aula? Na verdade a gente treina aqui a realidade do 

sistema. Amanhã seremos o que hoje nós criticamos! Porque criticamos 

os prevaricadores, aqueles que não fazem seus deveres, e no futuro 

seremos iguais a eles. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É muito 

assustador! 

 

Aluno (F): 
A gente vem para a aula, e o professor não vem, e quando vem é um 

substituto, que muitas vezes não tem condições de dar aula. A gente vem 

para uma Universidade que é considerada “topo” na área e nos 

deparamos com professores substitutos. Isso é um absurdo!!!. O governo 
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devia ampliar as vagas para professores e alunos e não pagar vagas nas 

particulares. 

                

Aluno (G): 
Considero que a crise da Universidade começou com Cristovão 

Buarque, quando quis  separar o ensino básico do superior para outro 

ministério cuidar. Daí o seu grande erro. Se o povo não tem uma boa 

educação não pode se desenvolver. 

 

Esses depoimentos dos alunos provocaram uma intensa reflexão, bem como trouxeram 

para o debate as condições concretas dos alunos e professores da FDR. 

Aqui fica sedimentada a crise da Universidade, que já vem sendo identificada 

especialmente na segunda metade do século XX, que tem produzido um processo de 

precarização, empobrecendo e atingindo tendenciosamente a Instituição de Ensino e, 

conseqüentemente, levando os seus professores à perda de sua identidade enquanto professor 

ético e furtando o aluno do usufruto da ambiência qualificada especializada e formativa do 

ensino-aprendizagem.  

Diante dessa crise, percebe-se nitidamente que especificamente as Faculdades de Direito 

permanecem avessa à pesquisa científica baseada em uma concepção tradicional da elaboração 

do conhecimento, com o agravante em alguns casos de delegar ao estudante uma 

autonomia/responsabilidade “absoluta”com a sua própria aprendizagem. A prática de seus 

professores se expressa quase que exclusivamente em aulas expositivas, tolhendo o estudante, 

por outro lado, de ser um agente social capaz de pensar e agir individualmente e em interação 

com os colegas e na relação compartilhada com o professor. 

Nesse contexto, remete-se à Universidade em assumir também o seu papel de 

acompanhar o exercício da docência no seu interior, na busca de uma nova prática docente  

compartilhada na relação com o ensino/pesquisa/extensão. Cabendo também ao profissional do 
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ensino, refletir se é possível exercer sua atividade docente como agente social transformador, 

capaz de estimular a formação de uma nova consciência crítica voltada para uma prática que se 

efetive na realidade social, mesmo tendo a consciência de que como intelectual ele está inserido 

num contexto de contradições existentes no interior da Instituição de Ensino. Neste repensar 

crítico coletivo do contexto que permeia a sua prática, deve inserir também em suas reflexões, os 

diferentes atores sociais em sua função educativa de exercício de cidadania nos mais diversos 

espaços cotidianos inclusive de sala de aula. 

 

5.7.2 Concepção do processo de ensino-aprendizagem 

 
Aluna (A): 

 O professor que não vem dar aula, e ainda tem uma postura arrogante 

dizendo que teria direito a uma licença e não tirou essa licença aí tá 

fazendo um favor à gente não dá aula. 

 

Aluno (C): 
Tem muitos professores que vêm dar aula sem comprometimento, só 

para dizer que ensina na Faculdade de Direito do Recife; porque isso 

ainda dá status. Se o professor não tem condições de dar aula, de vir com 

certa freqüência, de dar atenção que merece a aula, ele não precisa 

assumir esse cargo se não tem condições de cumprir. 

 

Aluna (D): 
É um descaso muito grande dos professores e muitos aqui só para 

mostrar nos cartões que são PROFESSORES DA UFPE, mas têm outros 

empregos como: procuradores, advogados, juízes; muito bem sucedidos 

que ganham salários astronômicos e vêm ensinar na Faculdade como se 

estivessem fazendo um favor. Nosso Professor de Administrativo 

mesmo, ocupa um cargo importante lá fora, e ele mesmo diz que é uma 
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pessoa muito ocupada e que não tem tempo de estar todas as vezes na 

Faculdade. Ele apenas chega e senta-se e dá as aulas como se tivesse 

(...). Ele nem sequer prepara as aulas. A gente não consegue apreender 

nada, ele apenas cita tópicos e pede para completarmos nos livros. Um 

professor que prepara aula aqui é uma raridade. Nós compreendemos 

que um salário de um professor universitário é deficiente. 

  

Cabe traduzir as falas dos alunos, as quais demonstram a indignação em relação à  

dificuldade de se tornarem agentes da práxis pedagógica-docente (na interação), o que implica 

também na capacidade de denunciar/desvelar problemáticas e possibilidades da prática 

pedagógica, enquanto uma prática social, a dicotomia existente entre o discurso e a prática 

docente dos professores na instituição de ensino, bem como  a  própria concepção do ensino do 

Direito, como uma mera tentativa de transmissão de conhecimentos e de valores preconizados, 

focando o estudante como mero objeto, tolhendo a sua participação ativa, enquanto também, 

sujeito da ação educativa.  

De fato, a concepção de ensino de alguns professores de Direito é reforçada pela 

limitação e exposição de conteúdos, passando a ser o sujeito determinante da relação, 

constituindo assim, uma relação desigual, levando o ensino a ser uma transmissão do saber 

acrítico e a-histórico, negando o diálogo, negando o saber dos estudantes enquanto atividade 

educacional, como um momento de crescimento e humanização para todas as partes envolvidas 

na experiência, negando o ser humano como ser pensante e como ser que age e reflete sobre a 

sua própria vida, e que vive uma realidade podendo transformá-la.  

Dos discursos dos alunos deduz-se ainda que o estudante dos cursos jurídicos vê-se 

condenado a internalizar regras de um saber burocratizado, esquemático, superficial previamente 

definido como uma única verdade, transmitido na ambiência de ensino-aprendizagem de forma 

autoritária e sem o compromisso ético com a sua aprendizagem, ou seja, com a própria docência 

exercida, a qual requer: ação reflexiva, sistemática e intencional com vistas á construção de 
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competências necessárias gerais e específicas, em um processo desafiante de certezas e 

incertezas.  Nesse sentido, o conhecimento é pois fruto da práxis humana e que a origem dos 

conhecimentos decorre assim da atividade prática do homem para atender interesses específicos 

profissionais e de classes sociais específicas e de frações/grupos sociais, não podendo perder de 

vista os fenômenos da realidade que são parte de um processo inerente ao desenvolvimento 

histórico geral e cientifíco-cultural, bem como as suas influências sobre as aprendizagens dos 

alunos. 

Daí, indagamos: quais as condições que esses alunos dispõem para produzir 

conhecimento científico-jurídico?  A cientificidade tem de levar em conta o caráter práxico, uma 

prática intencionalizada. Sua existência, sua realidade, sua substancialidade se constituem pela 

intervenção social, que constrói os seres humanos. É grande a necessidade e a importância de 

que o professor reflita criticamente sobre o seu próprio trabalho, deve sem dúvida nenhuma ter 

conhecimentos específicos, ter uma fundamentação teórica segura, tanto no pedagógico quanto 

no específico, mas deve, acima de tudo, ter o discernimento de como usar esses conhecimentos e 

como fazer para constituir os saberes próprios à docência em um dado contexto.   

Assim, o professor precisa ter o entendimento da educação como processo de formação 

humana e que tem um papel fundamental no sentido da transformação de saberes e de sujeitos, 

direcionando-os e articulando-os criticamente para os seus interesses e as suas necessidades 

subjetivas e também da sociedade em seu processo civilizatório de humanização do humano. 

 Ao compreender isso, o professor reconhece em parte as bases sociais e os efeitos sobre 

o seu trabalho no processo da ambiência do ensino-aprendizagem. O que nos faz lembrar ao 

afirmar Zeichner (1993): 

Essa atitude de responsabilidade leva o professor a refletir sobre, pelo menos, três tipos 
de conseqüências do seu ensino: conseqüências pessoais – os efeitos do seu ensino nos 
autoconceitos dos alunos; conseqüências acadêmicas – os efeitos do seu ensino no 
desenvolvimento intelectual dos alunos, e conseqüências sociais e políticas – os efeitos 
do seu ensino na vida dos alunos. Nesse sentido, ao buscar respostas às questões 
advindas da sua prática cotidiana, o professor passa a exercer uma prática reflexiva, 
desenvolve uma postura investigativa, autocrítica e de autoavaliação, que lhe confere 
um saber prático e, por conseqüência, maior autonomia para escolher a melhor maneira 
de desenvolver seu trabalho de modo competente. (p.19). 
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5.7.3 Papel do professor 

Aluna (A): 
As teorias mais bonitas não têm aplicação nenhuma na Universidade. 

Nós temos um art. 5º. maravilhoso que nos confere educação; um art.37 

lindo, que diz que a Administração Pública é dotada dos valores da: 

legalidade, moralidade, etc. Se fosse usada a Constituição a gente vivia 

bem. Tem horas que eu vejo a Faculdade é um Feudo, onde um bando de 

homens de ternos, subserviente a alguns senhores “PH-Deuses” que 

mandam e desmandam, fazem o que querem e pensam que estão fazendo 

um favor. Como se não tem professores que vêm aqui e diz: Professor 

que não dá aula é um prevaricador, comete crime de prevaricação, na 

semana seguinte nós chegamos para esse mesmo professor e dizemos: 

Professor tal não está vindo dar aula, o que é que a gente faz? Aí ele 

chega e diz: Não coitado, ele não! Qual é o fundamento ético? De uma 

formação dogmática de conhecimento da lei, precisa também de um 

fundamento ético. Não é só na cadeira de Ética que iremos apreender a 

mesma. Temos que ter ética sempre. Porque não existe ninguém mais ou 

menos ético, como não existe mulher mais ou menos grávida. Ou você é 

ou não! Aí paramos e pensamos: o que estamos fazendo aqui? É muito 

complicada essa situação que vivemos. Se você não está adaptado a uma 

situação como essa e vem uma pessoa e diz que é uma situação 

inexorável da qual você não irá escapar porque você não vai querer pedir 

favor a A ou a B. É de se assustar! 

 Sei que a maioria tem dois empregos ou mais e possa ser que haverá 

dias que os horários não irão bater, e faltará aula, mas o que custa 

telefona? Várias vezes a gente espera termina, a hora da aula e o mesmo 
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nem telefona. Aí devido a fala de uma professora que disse que 

precisaríamos dos favores dele, a gente acabou não fazendo nada e tive 

que ir juntos dos outros. Pois mais parece que vivemos numa ditadura da 

maioria do que a democracia. E a maioria optou por uma postura 

covarde e tenho que admitir que eu também esteja tomando essa postura, 

porque quando a maioria decide  estou dentro dessa decisão porque não 

posso confrontá-la e a maioria decide e a minoria não se insurge, e a 

gente covardemente baixamos a cabeça por essa situação que é no 

mínimo imoral. 

 

Diante desses argumentos, vários estudiosos, como Isabel Cunha, Melo, Anastasiou, 

Zeichner, Tardif e outros, vêm apontando pesquisas que visam uma melhor compreensão que 

ultrapasse as interpretações do senso comum sobre o trabalho docente, o fazer pedagógico e a 

culpabilização direta do professor em relação ao fracasso em sua atividade docente. Existem 

vários enfoques e ângulos de análise, por exemplo, o de investigar a própria cultura acadêmica 

específica da área da docência do professor, a valorização da carreira do magistério, as questões 

do mercado e o porquê da docência se constituir ou não apêndice ou bico para o professor junto a 

um maior investimento na profissão liberal exercida lá fora etc... 

Em um sentido geral, a literatura tem apontado sobre a necessidade de investigar de fato o 

que os professores fazem, bem como o que eles pensam sobre o seu fazer, como esse fazer se 

constrói ao longo da carreira, o ensino reflexivo, as histórias de vida, etc., têm sido focos da 

pesquisa educacional. Nesse sentido Sacristán (1998) chama a atenção para: 

É um enfoque mais apropriado porque concebe o professor não como um mero técnico 
que tem que responder com eficácia às exigências que lhe são feitas, mas como um 
agente ativo, crítico dessas exigências. O professor é um investigador na aula. Estudar 
sua conduta interior, os processos por meio dos quais ele elabora suas respostas 
pedagógicas é um passo importante para mudar as bases de sua conduta. (p.354). 
 

Enfim, este é também um dos caminhos investigativo que os professores podem trilhar. 

As formas de atuação permitem aos professores conduzir à prática, embora, para isso, se faz 
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necessária a construção de um mínimo de competência, de forma a integrar os diversos fatores 

que nela intervêm, com base na investigação. Para Sacristán (idem), a competência dos 

professores tem a ver muito mais com sua capacidade para prever, reagir e dar soluções às 

situações pelas quais transcorre seu fazer profissional num campo institucionalizado (p.244), do 

que assumir receitas prontas descontextualizadas. 

Isso nos leva a refletir que, compreender o ensino na relação com a investigação no 

sentido de construir novas aprendizagens junto aos sujeitos da prática (professor, aluno, equipe), 

não é tarefa fácil, tanto se analisarmos no nível macro, do ponto de vista das políticas públicas e 

no nível micro, da instituição de ensino, das diferentes disciplinas curriculares, das 

aprendizagens realizadas nos diversos grupos. É importante destacar que tanto na literatura 

educacional como na jurídica, algumas categorias se mostram ferramentas teóricas importantes, 

como os estudo da relação do direito, educação, cidadania e ética, que sinalizam focos de 

análises conjuntos de significados que foram apreendidos dos depoimentos dos alunos nesta 

pesquisa, quando analisaram a prática docente dos professores de direito, entre o discurso e a 

prática, entre os limites e possibilidades de ação. 

 Antes de tudo, há de se pensar ainda que assumir a questão da educação/ensino requer 

daquele que assume o papel do profissional do ensino, a explicitação de um posicionamento 

claro em sua ação docente, que efetive a realidade social em uma perspectiva emancipatória; o 

assumir uma função específica na configuração hegemônica do poder, mas, que essa função 

esteja condicionada pela correlação de forças existentes na sociedade através do grau e níveis de 

organização dos movimentos sociais, que lutam no caso da educação pela melhoria das 

condições de trabalho e dignificação do magistério público e também pela efetivação do 

compromisso social com os deveres éticos da conduta de ser professor nessa sociedade.  

 
Assim, aliada a exigência de uma nova concepção crítica, contextualizada e humanizada 

da educação e do Ensino do Direito, urge também a necessidade de fortalecer conjuntamente a 

produção de um novo saber jurídico a fazer parte dos saberes docentes, contrapondo-se a sua 
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configuração atual, como um instrumento de dominação que acaba confluindo também para o 

fortalecimento de relações assimétricas de poder na prática docente, motivo esse para que sejam 

estimuladas novas investigações quanto ao papel social e político das disciplinas que tratam dos 

fundamentos filosóficos e sociológicos do Direito, enfim dos fundamentos jurídicos e educativos 

mais gerais do currículo de Graduação do Ensino do Direito na realidade diversificada da 

educação superior no país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tematizar sobre os saberes docentes nessa pesquisa é importante demarcar que não 

podemos considerar os perfis revelados de um grupo de professores do ensino do Direito e os 

seus saberes apenas pela perspectiva das suas culturas subjetivas isoladamente, tomando os 

professores como “bodes expiatórios” ou “salvadores da pátria”, à mercê apenas das direções 

assumidas pelos professores no interior da instituição. Mas, podemos acrescentar que elas são 

produtos mais amplos de culturas globais e locais: social, organizacional, legal e acadêmica que 

regem os cursos de Direito no país (oficial e civil), bem como, das influências dos princípios e 

formas de materialização das políticas educacionais passadas e vigentes, as quais os cursos de 

Direito estão inseridos, com precariedade material e simbólica, no contexto das universidades 

públicas do Sistema Federal, mesmo considerando o papel de guardião da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil).  

Diante dos dados desta pesquisa, é bom salientar que isso ocorre, não apenas por esse 

dado de realidade, visto que as “inovações prescritas nas Diretrizes do curso de Direito” se 

incorporam de modo articulado aos valores e às concepções já existentes nessas Instituições de 

Ensino, sob a expressão do seu projeto político-pedagógico e da sua prática, daí também a 

necessidade de uma intervenção local por todos os que fazem a comunidade acadêmica dessa 

instituição.  

Entretanto, vale não esquecer que a melhoria da qualidade social desses cursos está ainda 

na dependência da melhoria da valorização do magistério superior, das condições salariais, das 

condições de produção/ de trabalho a serem asseguradas e conquistadas também pelos 

professores, por estarem em desigualdade com as recompensas oriundas das atividades liberais 

exercidas pelo profissional do Direito na sociedade. Questões essas que foram bastante expressas 

explicitamente e implicitamente nos discursos dos professores participantes desta pesquisa. 

 Assim, o que foi dito até aqui são os primeiros indicadores para mudança nesses cursos, 

que é motivo para que os pesquisadores na área educacional investiguem os impactos das 

 141 



 143 

políticas da educação superior recentes com as suas “inovações” idealizadas e efetivadas, sem 

financiamento compatível com as necessidades da instituição e apresentando dificuldades para  

materializar até mesmo a minuta de seu projeto político-pedagógico, em construção, que tem um 

norte voltado para a humanização das práticas pedagógicas formadoras dos profissionais de 

Direito. Tal melhoria envolve devidos redirecionamentos/recontextualizações, no sentido de que 

as reformas possam atender às especificidades locais da FDR, do estado, da região, sem perda de 

vista das realidades nacional e internacional. 

Pelo que foi também enfocado nesta pesquisa, tanto pelos alunos como por alguns 

professores, o fato da Faculdade de Direito do Recife estar geograficamente distanciada do 

Campus da Universidade, fica constatado o isolamento de seus professores e alunos.      

Nesse sentido, podemos considerar um outro indicador para possíveis intervenções a 

serem realizadas pelos gestores públicos do sistema e da instituição, que é a perda da identidade 

do Curso de Direito, separado dos outros campos do saber da Universidade como um todo. Isso, 

conseqüentemente, não afeta apenas a construção da identidade mais ampliada da FDR, da 

docência e dos docentes, mas em relação à contribuição que ela pode dar na produção da 

identidade nacional do país, em toda a complexidade possível de intercruzamentos de saberes, no 

interior da instituição e fora dela.  

Essa perda diz respeito ao não favorecimento da universalização dos campos do saber, da 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade dos saberes no percurso socioprofissional daqueles 

que fazem essa instituição, entendendo a razão de ser da universidade hoje, que diz respeito a sua 

capacidade de compreender e intervir na complexidade de todos os campos e práticas da 

sociedade, nos seus processos diferenciados de internacionalização da vida cotidiana na relação 

com os seus valores locais, quer no plano formal, quer no plano não formal. Isso nos leva a 

ratificar a importância da produção do conhecimento “pluriversitário” tão enfatizado por Souza 

Santos, o qual exige uma partilha entre pesquisadores e utilizadores da ciência em todas as 

amplitudes de ação consideradas acima, que vai além da produção do conhecimento universitário 

tradicional disciplinar e da mercadorização/privatização do conhecimento. 
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Essas questões acima ressaltadas ao afetarem à docência, afetam a formação dos futuros 

profissionais do Direito, afetam a sociedade, pelo prisma não só da ciência jurídica, mas pelo 

prisma da ciência da educação, da teoria pedagógica que perpassa o campo do Direito 

contribuindo, junto à transversalização do campo do Direito, em outros campos do 

conhecimento, para humanização das suas práticas (tão enfatizadas na minuta do projeto 

político-pedagógico). Entretanto, esses campos não estão em equilíbrio no interior da 

universidade, uma vez que os profissionais do Direito e as políticas na área são veiculadores de 

uma cultura milenar de prover reconhecimento, legitimidade, status aqueles profissionais que a 

ela se dedica, os quais foram e são, na verdade, uns dos representantes dos quadros de dirigentes 

do país.  

Isso justifica em parte a razão de entender porque os professores universitários do ensino 

do Direito rumam para buscar as suas titulações  nos programas de pós-graduação em Direito 

mais que na área de educação, de modo amparado pela legislação, o que faz pensar com Ventura 

(1999), que é “preciso despertar à consciência do duplo papel do advogado/professor, etc. e 

desenvolver as aptidões que permitam honrar a posição pedagógica da qual esse indivíduo 

desfruta”, uma vez que os saberes pedagógicos são estratégicos para a formação de todo e 

qualquer profissional, na perspectiva de uma formação competente/cidadã. 

Por outro lado, parece ser importante ressaltar que são poucas as instituições que se 

interessam pelo debate sobre o ensino jurídico, mas, também, em contrapartida se deparam com 

o desinteresse de seus quadros, motivados, entre outras razões, pela ausência de perspectivas da 

carreira docente, adentrando-se mais especificamente no assento da carreira jurídica. É bom 

lembrar que a visão crítica do Direito já faz parte do ideário de uma ínfima geração de 

professores, mas ainda parece não ter chegado a materializar um ensino eficiente e inovador, 

como afirma Raniere (2000): “O Direito no campo da Educação, continua sendo utilizado como 

técnica de formalização e não como forma de concepção de Sociedade.” O que faz também 

ressaltar que há problemáticas também nos próprios saberes do Direito, o que não foi o foco 

deste estudo.  
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Entretanto, sabe-se que a educação tem uma vinculação dialética com a sociedade, com 

ênfase no direito que representa uma prática social, fortemente influenciada pelos condicionantes 

históricos conjunturais e que inclui, em sua base, uma dimensão educativa. 

Assim, impõe-se o novo desenho social do fazer político-pedagógico-jurídico a ser 

introduzido por este profissional, enquanto profissional da educação que se firma no debate, 

apontando contribuições para a construção de relações sociais, mais igualitárias e para a 

qualidade social do ensino dos cursos jurídicos, tão proliferados no país inteiro. 

Ao adotar neste estudo uma postura reflexiva, que implica em conceber um professor de 

Direito que amplie os saberes docentes pelo entendimento de que a Educação se dá em suas 

várias instâncias sociais, requerendo a compreensão  da relação que se opera entre ela e o Direito 

e a própria sociedade, isso nos leva a perceber que o saber sistematizado vem se tornando 

requisito imprescindível, requerendo dos indivíduos a apropriação, reapropriação e produção de 

novos saberes que lhes permitam atuar, seguindo os ditames do próprio avanço civilizatório, no 

caso, desse professor, impõe-se a compreensão da teoria da educação e pedagógica, construída 

na ação, na relação com os modos de ensinar Direito, na perspectiva de construir uma identidade 

de professor intelectual mais consistente e realística. 

Não obstante, percebermos que a sociedade vive um acelerado processo de mudanças, 

acompanhando o movimento sempre renovado da ciência e da tecnologia, tudo vem a indicar, 

dentre os dados apresentados e pela literatura tratada nessa pesquisa, que o ensino dos cursos 

jurídicos no interior da universidade precisa ficar mais sensíveis aos processos formativos 

exercidos pelos seus quadros de formadores (na ação docente), tanto na universidade como na 

atuação competente e humanística fora da universidade, uma vez que essa ação sintoniza-se 

ainda com o que é construído nos movimentos sociais. Parece que a distância entre as aspirações 

e necessidades atuais da sociedade e a sua satisfação não realizada pelo sistema jurídico, aguçou 

a percepção da defasagem entre o Direito estudado nas faculdades e aquele socialmente 

existente. 
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 Eis a crise do ensino do Direito, que é uma nova hipótese que lançamos no final deste 

trabalho, ela tem a ver não apenas com o domínio do conhecimento jurídico, mas com o domínio 

concomitante do conhecimento pedagógico-didático pelos seus formadores. E assim, quando o 

sistema jurídico não atende aos fins para os quais foi instituído, ele se sustenta pela 

dogmatização de suas normas e sua imposição que se dá também por processos educativos, 

pedagógico-didáticos, muitas vezes reduzidos a aulas-conferência que não garantem a 

integralização do ser humano, tão prenhe de dimensões, para serem formadas com criticidade, 

autonomia, ética, sensibilidade e pensamento criativo próprio. 

Assim, entendemos que o saber jurídico ao apontar para a transformação das 

manifestações do Direito em ações de justiça na sociedade, libertando o isolamento formal do 

Direito para trazê-lo ao mundo real da sociedade, encontra o seu lugar e o seu sentido e a sua 

razão de ser. Isso faz pensar como os fins do Direito e da Educação têm pontos de 

convergências, motivo para brotar novas pesquisas em relação à questão. 

Tendo em vista esses pontos comuns, isso nos leva a perceber que hoje o saber 

sistematizado da Educação e do Direito se imbricam na construção dos saberes do professor, 

mais do que se dicotomizam na história do ensino do Direito, com suas particularidades próprias, 

vindo a se tornarem as duas instâncias requisitos imprescindíveis em articulação, requerendo dos 

indivíduos/sujeitos individuais e coletivos a apropriação e produção de novos saberes que lhes 

permitam atuar, seguindo com coerência os ditames do próprio avanço da Educação ao Direito e 

do Direito à Educação, o que confere ao professor a ética de ensinar e de fazer o aluno aprender 

com solidez e de se tornar um cidadão.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Diante do que esta pesquisa revela, faz-se necessário pensar mais uma vez o professor de 

Direito como um profissional que, na perspectiva socio-histórica e filosófica, constitui-se um ser 

reflexivo-crítico (intelectual), possibilitador de mediações/intervenções necessárias a mudanças 

nas realidades onde se insere, sem perder de vista as suas singularidades em se tornar um 

professor; com uma competência técnico-pedagógico ampliada e com um compromisso político 

atuante, enquanto profissional da educação que realiza uma leitura crítica da relação 
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educação/direito/ensino/sociedade, no sentido de captar a totalidade do ato educativo e 

pedagógico-docente; e que constrói um conhecimento contextualizado e crítico de sua própria 

prática na perspectiva de contribuir para a intervenção na realidade educativo-jurídico-social e 

nas subjetividades dos sujeitos e da sua própria em interação. 

Diante desse perfil ideal que traçamos, pelas carências observadas no cotidiano das 

práticas docentes, num pequeno grupo de professores de Direito, na relação de 

objetividades/subjetividades, parece que se está, em certa parte, distante da materialização de 

muitos dos aspectos enfocados nas diretrizes do ensino do Direito e no projeto político 

pedagógico institucional. Assim, urge outra pista para novas pesquisas – apreender os impactos 

da política da educação superior na cultura institucional e docente, para entender mais 

concretamentemente as repercussões de aceitação e contestação dessas influências na docência e 

na identidade dos professores. Entretanto, sem se constituir objeto da nossa pesquisa, vamos 

remeter novamente a essas influências por conta do peso dado a essas questões pelos professores. 

Somos tentados, no momento final deste trabalho, a concluir que as decisões políticas e as 

reformas educacionais, especialmente a do ensino do Direito, por qual passou o país e os cursos 

de graduação (em grande expansão e “em crise”), têm proporcionado uma dinâmica institucional 

perversa e em particular no magistério superior. Apenas ressalte-se algumas positividades 

recentes neste final de governo, no âmbito da avaliação da educação superior e na expansão de 

cursos e de aumento de contratações de professores nas universidades públicas, como já indicara 

esses aspectos no primeiro capítulo.  

Situação essa em que acaba, por várias interferências políticas e mercantis, fazendo com 

que os professores acenem ao mercado e à privatização do ensino em detrimento do ensino 

público, do que  interferir nas mudanças de rumos da educação, da universidade pública, 

sobretudo, na identidade docente. Professores esses que preferem muitas vezes atender aos 

acenos do mercado, das demandas das atividades liberais mais rendosas, do que buscar 

alternativas no interior da universidade. Eles estão envolvidos sim numa ambiência precária do 

ensino-aprendizagem (falta de condições de produção e de trabalho), especialmente por questões 
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de complementar salários (além de outras atividades liberais desenvolvidas) e também por falta 

de ânimo por conta dessas adversidades e essencialmente por falta de compromisso político e 

ético (como atestaram alguns alunos), muitos renunciam a sua condição de ser docente de 

verdade no final de sua carreira. Em suma, optam pelo investimento na profissão liberal, mais do 

que ser professor, mesmo na condição quando volta para a universidade (como aposentado), a 

fim de complementar salário e/ou fazer um bico na docência. Essa questão sinalizada poderia ser 

uma outra hipótese para novos estudos, no âmbito do ensino do Direito. 

Enfim, queremos deixar claro, que os resultados dessa pesquisa não se constituem uma 

generalização, contudo uma sinalização particular importante apreendida nessa pesquisa que 

expressa uma realidade a ser tematizada e modificada, no âmbito da universidade pública, do 

ensino de Direito, dos cursos e dos professores em todas as graduações desse país, em época de 

crises da sociedade e da universidade brasileira. 
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ANEXO  A – Questionário 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO E DOURORADO EM EDUCAÇÃO 
 
 
Prezado (s) Professor (a), 
 

Estamos desenvolvendo um estudo sobre OS SABERES DOCENTES, no âmbito da 
dimensão específica X dimensão pedagógica, na Faculdade de Direito do Recife. Com este 
propósito, queremos solicitar sua participação no que se refere a responder este 
QUESTIONÁRIO, como também fazendo sugestões que certamente irão contribuir para o nosso 
trabalho. 
 
1 – Identificação: 
a) Nome: ___________________________________________________________________ 
b) Idade: __________Gênero: (  ) Masculino  (  ) Feminino 
c) Endereço residencial: _______________________________________________________ 
d) Telefones: ___________________ Celular_____________________ 
e) Endereço eletrônico _________________________________________________ 
f) Disciplina (s) que leciona no curso de Direito: ___________________________________, 
_____________________, ________________________, _________________________.                                                                          

g) Disciplina (s) que já lecionou neste curso e/ou em outros cursos: ____________________, 
_____________________, ________________________, _________________________. 

 
2- Formação Escolar: 
a) Que  tipo de escola você estudou? 
-  Ensino Fundamental: (   ) Pública  (   )  Privada 
- Ensino Médio:            (   ) Pública  (   )  Privada 
- Ensino Superior:         (   ) Pública  (   )  Privada 

                 Curso: _____________________________________________ 
    Instituição: _________________________________________ 
    Ano de Conclusão: ___________________________________ 
    (   ) Licenciatura  (   ) Bacharelado 
 

- Pós-Graduação (   ) Especialização:___________________________________ 
                        (   ) Mestrado:_______________________________________ 
                        (   ) Doutorado_______________________________________ 

- Formação Continuada/outros: 
                        (   ) Aperfeiçoamento__________________________________ 
                        (   ) Atualização______________________________________ 
                        (   )  Extensão  _______________________________________ 
                        (   )  Congressos:______________________________________ 
                                                   ______________________________________ 
                                                   ______________________________________ 
                        (   ) Seminários: ______________________________________ 
                                                   ______________________________________ 
                                                   ______________________________________ 
                        (   ) Encontros:   ______________________________________ 
                                                   ______________________________________ 

         - Outra Graduação: ______________________________________________ 
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3- Exercício Profissional: 
a)  Turno de Trabalho:  (   ) Manhã  (   ) Tarde   (   ) Noite 
b)  Tempo de docência: Rede Pública_____________________ 

                                             Rede Privada______________________ 
 
c) Desenvolve outra (s) atividade (s) profissional (is): ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
d) Já lecionou em outros níveis de ensino? (   ) Sim  (   ) Não ________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
e) O trabalho de Professor (a) tem a ver com suas aspirações pessoais? 
Comente: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 
 

f) Seu trabalho docente tem sido fonte de desenvolvimento profissional e pessoal?  
Por que? __________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 
 
g) Seu trabalho tem sido fonte de prazer?  
Explique: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
h) Aponte: 
- A maior dificuldade que você vem sentindo no trabalho docente: __________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
- A maior facilidade no exercício docente: _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
- Que determinantes/condições influem na construção da carreira docente? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
- Que conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, você julga ter para ser  
Professor? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
                     
- Quantas horas dedica-se à: Docência _______________ 
                                               Pesquisa  _______________ 
                                               Extensão _______________ 
 
- Outras atividades fora da Universidade (especificar) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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4 – Cultura/Lazer: 
a) Você gosta de ler?    (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Mais ou menos  
b) Que tipo de leitura você faz no cotidiano?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Quais atividades culturais você aprecia? 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Você gosta de filmes?   (   ) Sim    (   ) Não    (   ) Mais ou menos 
e) Quais os filmes que você assistiu recentemente? _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
f) Que tipo de esporte você gosta? ______________________________________________ 
 
g) Você gosta de escrever?   (   ) Sim    (   ) Não    (   ) Mais ou menos 
 
h) Tem produzido textos acadêmicos    (   ) Sim    (    ) Não  
 
i) Especifique quantos trabalhos acadêmicos tem produzido a cada dois anos: 
   (   ) livros  
   (   ) artigos  
   (   ) ensaios  
   (   ) projetos  
   (   ) resenhas  
   (   ) outros. Quais___________________________________________________ 
 

5- Participação Política: 
a) Que tipo de partição política você desenvolve na sociedade como cidadão/cidadã? 
________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Entrevistas Coletivas 
 
                   
 
O QUE DIZEM OS ALUNOS A RESPEITO DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA  
quando questionados sobre: a concepção de Universidade; concepção do processo de 
ensino-aprendizagem; os fatores que facilitam e/ou dificultam a aprendizagem.  
 

Aluna (A):  
A grande questão da Universidade é o descaso, mesmo porque a gente 

não tem recurso e a carência do professor (...). Alguns professores dizem 

que não tem precisão de dar aula. Nós nos questionamos, por que uma 

estrutura, por que para exercer a profissão de Direito precisamos de 5 

anos de Universidade? E por que a universidade se podíamos estudar em 

casa? Uma prova da OAB, se a gente podia estudar sozinho? Então, 

acho que isso não é uma postura de um educador. Porque podemos ter 

uma postura crítica, a gente precisa de alguém que defina isso para a 

gente! Temos que ver se a administração da Faculdade tem culpa, se o 

professor tem culpa nisso e nós temos essa culpa também por sermos 

subservientes a esse tipo de situação. A gente pensa que um professor 

com o cargo tal (Procurador, Juiz, Promotor, etc.) pode nos perseguir se 

formos fazer um concurso e efetivamente podem! Então, a gente está se 

preparando para entrar num mundo que a estrutura é chegar a uma 

bifurcação onde eu vou ter que entrar na corrente, ser levada pela 

correnteza ou sofrer retaliações horrendas para o resto da vida. Saber 

que conhecemos Juízes que estão há 10 anos como substitutos. A gente 

vê essa realidade ser transportada para a Universidade e a gente pensa 

que estamos nos preparando ... é o mesmo que subir no patíbulo e cair 

na forca. A minha conclusão pessoal que eu posso fazer alguma coisa, 
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dentro da minha profissão, para mudar isso, mas tenho consciência que 

não será fácil e que meu pescoço estará na guilhotina. 

 

Aluno (B):  
Faço as minhas palavras as dela. O desinteresse da pessoa se formar, ter 

um diploma, ter um mercado pequeno, faz com que a gente se acomode, 

aceitando isso com naturalidade. Há uma inversão de valores. A 

Faculdade nos leva a adquirirmos experiência para tentar concursos, 

para preencher seus requisitos para isso. A questão do 

descomprometimento vai piorar e a tentativa do Governo é muito falho 

com a Universidade. 

 

Aluno (C): 
É como ele disse a tendência é piorar. Os últimos anos de uma 

Universidade Pública. Tem muitos professores que vem dar aula sem 

comprometimento, só para dizer que ensina na Faculdade de Direito do 

Recife; porque isso ainda dá status. Se o professor não tem condições de 

dar aula, de vir com certa freqüência, de dar atenção que merece a aula, 

ele não precisa assumir esse cargo se não tem condições de cumprir. 

 

Aluna (D) 
É como os outros disseram. É um descaso muito grande dos professores 

e muitos aqui só para mostrar nos cartões que são PROFESSORES DA 

UFPE, mas têm outros empregos como: procuradores, advogados, 

juizes; muito bem sucedidos que ganham salários astronômicos e vem 

ensinar na Faculdade como se estivessem fazendo um favor. Nosso 

professor de Administrativo mesmo é Presidente do TRF e ele mesmo 

diz que é uma pessoa muito ocupada e que não tem tempo de estar todas 
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as vezes na Faculdade. Ele apenas chega e senta-se e dar as aulas como 

se tivesse... ele nem sequer prepara as aulas. Agente não consegue 

apreender nada, ele apenas cita tópicos e pede para completarmos nos 

livros. Um professor que prepara aula aqui é uma raridade. Nós 

compreendemos que um salário de um professor universitário é 

deficiente. Nós tínhamos um ótimo professor Dário Rocha, que recebeu 

uma proposta da Faculdade Mauricio de Nassau para ganhar 

R$20.000,00, ai ele optou, já que é Juiz, saiu da nossa Faculdade já que 

não podia acumular cargos. É muito fácil botar cabresto para quem não 

tem conhecimento do que a pessoas mais esclarecidas. Por isso que não 

é conveniente para esse Governo. 

 

Aluna (A): 
As teorias mais bonitas não têm aplicação nenhuma na Universidade. 

Nós temos um art. 5º maravilhoso que nos confere educação; um art. 37 

lindo, que diz que a Administração Pública é dotada dos valores da: 

legalidade, moralidade, etc. Se fosse usada a constituição a gente vivia 

bem. Tem horas que eu vejo a Faculdade é um Feudo, onde um bando de 

homens de ternos, subserviente a alguns senhores “PH-Deuses” que 

mandam e desmandam, fazem o que querem e pensam que estão fazendo 

um favor. Como se não tivessem vantagem de estar aqui. Eu tenho 

esperança, pois a Faculdade tem melhorado, nós estamos agora com um 

novo coordenador, o qual tem nos escutado e esta havendo uma reunião 

periódica com os alunos. Ele diz que as opções têm que ser horizontais e 

não verticais e eu realmente concordo com o ponto de vista dele, mas de 

todo modo eu vejo um longo caminho e que não vejo nem o lampião no 

fim do túnel. 
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Aluna (E): 
Eu acrescento que não apenas os professores, os servidores públicos tem 

ajudados nessa situação que a Faculdade se encontra, como os alunos 

também são co-autores, porque simplesmente não fazemos nada, como 

ela mesma disse: Por que baixamos a cabeça e não fazemos nada? Que 

profissional do Direito que nós seremos? Entrar no mercado de trabalho 

com o rabo preso ou então colocá-lo para prendê-lo. Como posso 

acreditar que sou uma cidadã quando tenho que pedir como um favor o 

que é direito meu? Eu tenho Direito a uma Prestação Jurisdicional, 

célere, descente, justa, mas para conseguir isso tenho que pedir por favor 

ao Juiz o dever-poder, tenho que pedir por favor quando na verdade é o 

dever dele. Por que meu Direito se transforma em um favor? Então, 

porque é que eu tenho que telefonar para um professor para ele poder 

vim dar aula? Na verdade a gente treina aqui a realidade do sistema. 

Amanhã seremos o que hoje nós criticamos! Porque criticamos os 

prevaricadores, aqueles que não fazem seus deveres, e no futuro seremos 

iguais a eles. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É muito assustador! 

. 

Aluna (A): 
Tem professores que vem aqui e diz: Professor que não dá aula é um 

prevaricador, comete crime de prevaricação, na semana seguinte nós 

chegamos para esse mesmo professor e dizemos: Professor tal não está 

vindo dar aula, o que é que a gente faz? Aí ele chega e diz: Não coitado, 

ele não! Qual é o fundamento ético? De uma formação dogmática de 

conhecimento da lei, precisa também de um fundamento ético. Não é só 

na cadeira de Ética que iremos apreender a mesma. Temos que ter ética 

sempre. Porque não existe ninguém mais ou menos ético, como não 

existe mulher mais ou menos grávida. Ou você é ou não! Aí paramos e 
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pensamos: o que estamos fazendo aqui? É muito complicada essa 

situação que vivemos. Se você não esta adaptado a uma situação como 

essa e vem uma pessoa e diz que é uma situação inexorável da qual você 

não irá escapar porque você não vai querer pedir favor a A ou a B. É de 

se assustar! 

 

Aluna (A):  
Eu sugeri à turma em Assembléia a alguma postura a ser tomada. O  

professor que não vem dá aula, e ainda tem uma postura arrogante 

dizendo que, teria direito a uma licença e não tirou essa licença aí ta 

fazendo um favor a gente não dá aula. Sei que a maioria tem dois 

empregos ou mais e possa ser que haverá dias que os horários não irão 

bater, e faltará aula, mas o que custa telefonar. Várias vezes a gente 

espera termina, a hora da aula e o mesmo não telefona. Ai devido a fala 

de uma professora que disse que precisaríamos dos favores dele, a gente 

acabou não fazendo nada e tive que ir juntos dos outros. Pois mais 

parece que vivemos numa ditadura da maioria do que a democracia. E a 

maioria optou por uma postura covarde e tenho que admitir que eu 

também estou tomando essa postura, porque quando a maioria decide eu 

estou dentro dessa decisão porque não posso confrontá-la e a maioria 

decide e a minoria não se insurge, e a gente covardemente baixamos a 

cabeça por essa situação que é no mínimo imoral.” 

   

Aluna (A): 
Nós temos reuniões mensais com a Coordenação e semestral com a 

Direção e temos o Conselho de Representantes das Turmas, mas a 

questão dos alunos é acatar as decisões que infelizmente aqui na 

Faculdade são conturbados porque às vezes temos um Diretor e outras 
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não e a maioria diz que está por um tempo e não que pegar briga com 

ninguém. 

A eleição para Coordenador é política, os grupos sabotam-se entre si e o 

bem da Faculdade é o que interessa e a nossa formação nesse meio é 

muito pouca ética. 

 

Aluna (A):  
Agora infelizmente o grupo é minoritário, mesmo porque não temos 

professor titular, temos professores contratados por dois anos, o 

Professor Substituto. Então, neste caso eles não tem tanto vinculo com a 

Universidade, então o descaso parte também do poder público. Ainda 

mais porque o Campus de Direito é distante do Campus da UFPE. Só 

lembram da gente quando acontece  alguma coisa, como aconteceu de 

uma pedra cair na cabeça da Professora Eleonora e que quase mata a 

mesma. Ai faz o maior estardalhaço conserta o teto e deixa o resto cair. 

 

Aluna (A): 
É! A gente vem para cá sem saber para onde vai, pensa num concurso, 

faz uma prova de estágio, de vez enquando chega um professor e faz um 

discurso bom, mas infelizmente age ao contrário do que discursa. Então, 

a gente fica meio sem paradigma de nada. Mais aos trancos e barrancos 

nós estamos na melhor Faculdade de Direito do Brasil. Caindo aos 

pedaços, mas é uma das melhores. 
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Aluno (G):  

Considero que a crise da universidade começou com Cristóvam que quis 

separar o ensino básico do superior para outro ministério cuidar, daí o 

seu grande erro. Se o povo não tem uma boa educação não pode se 

desenvolver. 


