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EDITORIAL 

 

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli1 

 

A Revista Científica Evidência, volume 1, foi estruturada com publicações científicas que 

tratam da(s): influência e contribuição relevante da hermenêutica para a educação brasileira; 

escola indígena numa educação efetivamente intercultural;  defesa da universidade pública, 

universal e que proporcione uma formação crítica; características motivacionais, as quais 

permanecem de alguma forma estáveis ao longo dos anos.  

Existe uma aproximação reflexiva entre hermenêutica e a educação, no processo de 

desenvolvimento do homem, e sua evolução na produção e aquisição da aprendizagem, visto 

que elas acentuam a importância do diálogo na construção de uma nova educação, conduzem a 

um pensar mais elaborado sobre a compreensão da realidade social e da educação (HERMANN, 

2002). 

Quanto as estruturas estáveis da personalidade, são estas que definem o comportamento 

motivacional das pessoas. É dessa forma que o estilo de comportamento motivacional pode ser 

entendido como um perfil estrutural básico ou como uma espécie de modelo interior. As pessoas 

trazem, dentro de si mesmas, seus potenciais motivacionais que são as suas necessidades.  

Adentrando na temática população indígena, educadores e pesquisadores apontam a 

importância de uma convivência interétnica, baseada em práticas educativas que respeitem a 

pluralidade cultural, como previsto em vários instrumentos jurídicos internacionais e nacionais 

(PSAILA, 2017). O professor indígena com formação apropriada baseada na perspectiva 

intercultural é capaz de transformar a realidade de seus alunos, combatendo o preconceito, 

extinguindo as práticas assimilacionistas e proporcionando uma educação efetivamente 

intercultural propensa ao diálogo reflexivo, com respeito as diferenças existentes. 

 
1 Graduada em Farmácia, Educação Física e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mestre em Modelagem 

Computacional de Conhecimento pele Universidade Federal de Alagoas (UFAL, 2011). Doutora em Química e 

Biotecnologia (UFAL). 
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Mudando de contexto, o ensino superior vem desobrigando o Estado a oferecer educação 

de qualidade e para todos. As exigências do mercado tomaram conta do âmbito acadêmico, o 

qual está se distanciando cada vez mais das necessidades da sociedade. Conforme Santos (2010) 

a privatização das universidades é lenta e dolorosa, acontece mecanicamente a partir da:  

simplificação do currículo dos cursos, instituição de opções rápidas e não presenciais de 

formação (como os cursos à distância), proliferação de cursos de extensão pagos, o 

estabelecimento de taxas na universidade, as parcerias público/privadas, a utilização dos 

espaços e da infraestrutura da universidade para fins privados (como o fazem as especializações 

pagas que a cada dia se multiplicam).  

No governo atual (Bolsonaro), há um incentivo a parcerias público/privadas acenando 

contrariamente aos movimentos que lutam pela universidade pública. Contudo, na atual 

conjuntura justifica-se esse tipo de parceria para minimizar os gastos públicos e resgatar as 

universidades sucateadas, as quais precisam de reformas urgentes, não apenas nas estruturas 

prediais, mas também no currículo e formação dos professores. 
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HERMENÊUTICA: ATUAÇÃO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Ingrid Francinne Accioly Lira1 

 

RESUMO 

 

A hermenêutica, como também a educação encontra uma base comum de sustentação: a 

experiência. A singularidade como se realiza a experiência na vida concreta, ou na existência, 

gera atitudes que mostram uma forma de compreender as coisas, os fatos e a si mesmo. O 

objetivo deste trabalho foi discutir sobre a hermenêutica e sua atuação na história da educação 

brasileira. A estratégia metodológica definida para este estudo foi uma revisão de literatura 

tradicional, não sistemática, descritiva, de natureza qualitativa, com análise de conteúdo de 

livros e artigo científico adquiridos em bibliotecas físicas e virtuais. A análise sobre os aspectos 

básicos da dimensão da hermenêutica, buscando aproximá-la ao campo da educação 

retroalimentará a perspectiva de um pensamento crítico, fundamentado na compreensão 

hermenêutica do processo de ensino-aprendizagem, e por consequência proporcionará uma 

estreita e profunda relação entre os elementos desse processo. Conclui-se que a influência e 

contribuição relevante da hermenêutica para a educação brasileira estabelece uma aproximação 

reflexiva entre ela e a educação, no processo de desenvolvimento do homem enquanto ser no 

mundo e do mundo, e sua evolução na produção e aquisição do processo do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Hermenêutica. Educação. Aprendizagem. Conhecimento. 

 

 

 

 

 
Submetido em dezembro de 2019 e aceito em janeiro de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Doutoranda e mestre em Ciências da Educação, UDS. Especialista em Gerenciamento da Construção Civil. 

Engenheira Civil - CESMAC, 2006. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação e a Hermenêutica têm 

uma relação profunda, sendo de suma 

importância para a transformação e 

aperfeiçoamento do ser, onde a educação 

deve ser refletida a luz da hermenêutica. 

Visando a possibilidade de compreender a 

experiência da pesquisa em educação a 

partir de suas próprias bases de justificação 

e legitimação, a hermenêutica consiste 

numa abordagem filosófica de postura 

interpretativa e compreensiva do 

texto/tradição em seu próprio horizonte de 

sentido. 

A análise sobre os aspectos básicos 

da dimensão da hermenêutica buca 

aproximá-la ao campo da educação 

retroalimentará a perspectiva de um 

pensamento crítico, fundamentado na 

compreensão hermenêutica do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Diante do contexto mencionado 

anteriormente, este trabalho tem por 

objetivo discutir sobre a hermenêutica e sua 

atuação na história da educação brasileira.

METODOLOGIA 

 

A estratégia metodológica definida 

para este estudo foi uma revisão de 

literatura tradicional, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa, com 

análise de conteúdo de livros e artigo 

científico adquiridos em bibliotecas físicas 

e virtuais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após análise do material pesquisado 

foi possível desenvolver três categorías 

temáticas: o que é hermenêutica?, educação 

e conhecimento a partir da fenomenologia 

hermenêutica e contribuição da 

hermenêutica para educação. 

 

O que é hermenêutica? 

 

Hermenêutica é um ramo da 

filosofia que estuda a teoria da 

interpretação, que pode referir-se tanto à 

arte da interpretação, ou a teoria e treino de 

interpretação. 

Segundo a filosofia, a hermenêutica 

aborda duas vertentes: a epistemológica, 

com a interpretação de textos e a ontológica, 

que remete para a interpretação de uma 

realidade. 

Para Strong é uma suposta derivação 

de Hêrmes, o deus da mitologia grega cuja 

função seria a de “o mensageiro das 

divindades gregas”. Em Atos 14:12 o povo 

de Listra chamou a Barnabé Jupiter (Lit. 

Zeus, o deus supremo do panteão grego) e a 

Paulo, Mercúrio (lit. de Hermes, filho de 

Zeus e o principal mensageiro), “pois era 

este o principal portador da palavra”. 
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Osborne definiu a tarefa 

interpretativa sob três perspectivas 

essenciais: 

“Primeira, a hermenêutica é uma 

ciência, uma vez que faz uma 

classificação lógica e ordenada das 

leis da interpretação [...] Segunda, é a 

de que a hermenêutica é uma arte, uma 

vez que é um conhecimento que se 

adquire e exige tanto imaginação 

quanto competência para aplicar as 

“leis” às passagens selecionadas ou 

aos livros. É uma arte que não pode ser 

simplesmente aprendida numa sala de 

aula, mas é consequência de uma 

prática constante em sua área de 

atuação [...] Terceira e mais 

importante, é a de que a hermenêutica, 

quando utilizada para interpretação 

das Escrituras, é um ato de caráter 

espiritual realizado na dependência do 

Espírito Santo.” (OSBORNE, Grant 

R., 2009, p. 26) 

Os autores mencionados acima 

apontam que a hermenêutica se caracteriza 

pela interpretação ou compreensão dos 

textos seja de teor religioso ou filosófico, 

bem como dos sentidos e/ou significação 

das palavras que se encontram nos mesmos. 

Diante do exposto é de suma 

importância explanar as vertentes 

hermenêuticas. Uma, compreende a origem, 

a estrutura, os métodos e a validade do 

conhecimento, e também é conhecida como 

teoria do conhecimento e relaciona-se com 

a metafísica, a lógica e a filosofia da 

ciência. A outra, por sua vez retratava a 

natureza do ser, a existência e a realidade, 

procurando definir as categorias 

fundamentais e as relações do “ser enquanto 

ser”. Abrange também alguns conteúdos 

abstratos como a existência de 

determinadas entidades, O que pode dizer 

que existe, qual seu significado do ser, 

vertente que foi aprimorada e difundida por 

Heidegger e Gadamer. 

A analítica heideggeriana, ainda que 

existencial ao seu próprio modo, mantém 

fundamentalmente uma intenção 

transcendental, que deve ser levada em 

consideração quando da sua apropriação 

para o desenvolvimento de uma 

hermenêutica de base histórica. Enquanto 

Gadamer acredita que no contexto da 

analítica existencial ainda não haveria um 

desenvolvimento adequado do modo de ser 

da vida, o que seria uma tarefa a ser 

realizada. Ainda assim, não seria adequado 

compreender o aspecto existencial de tal 

analítica como algo que carrega uma 

intenção de determinar um ideal para a 

existência. 

É notório em relação ao método 

filosófico que Heidegger é mais 'analítico', 

aristotélico, de modo que Gadamer pauta-se 

pelo dialógico, dialético, socrático-

platônico. Embora o projeto filosófico 

gadameriano não seja compreensível nem 

factível sem a contribuição de Heidegger, 

ele possui especificidades e uma 

originalidade que precisa ser levada em 

conta quando nos adentramos no terreno da 

hermenêutica. 

É comum nos dois autores 

[Gadamer e Heidegger] é a ideia de que a 

sentença não pode ser tomada como uma 
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entidade semântica autossuficiente. (…) O 

atual sentido da reivindicação de 

universalidade da hermenêutica repousa na 

sua estrutura motivacional da linguagem, no 

verbum interius, o qual deve ser entendido 

como o actus exercitus no seu sentido 

completo, de acordo com (GRONDIN, 

1995, p. 94-5). Grondin procura apontar 

para a influência linguística de Heidegger 

sobre Gadamer. 

A importância desta pesquisa se dá 

tendo em vista a relação estabelecida entre 

a teoria interpretativa e a filosofia da 

história, resultando na ciência social 

interpretativa, possibilitando o 

desenvolvimento da interpretação, da 

análise das ciências e do ser. 

Contudo, a hermenêutica como 

teoria universal da compreensão e 

interpretação, proporciona a reconstrução a 

partir da finalidade e circunstâncias 

oriundas do autor a sua ideia. 

 

Educação e conhecimento a partir da 

fenomenologia hermenêutica 

 

Para o processo de educação, uma 

das questões centrais está vinculada a forma 

como se estrutura ou se configura uma 

determinada compreensão. Compreender 

que a de educação e seus referenciais se 

desenvolvem de diferentes modos na 

compreensão passa pela aplicação do 

movimento dialógico para o próprio 

pensamento, ou seja, em um diálogo que se 

dá consigo mesmo. 

A vinculação existencial da 

compreensão como também o caráter 

efeitual da história, evidenciados pela 

hermenêutica como fato da realidade 

linguística do ser humano, interfere 

diretamente o entendimento sobre a 

educação. 

Contudo, a educação se adentra na 

existência como acontecimentos de 

encontro com a realidade, com os outros e 

consigo mesmo no meio definido como 

linguagem, tendo o campo da tradição como 

limite. 

A fenomenologia hermenêutica 

recomenda olhar o mundo não como fato, 

nem como mundo em si, nem como aquilo 

que é pensado, mas sim como uma realidade 

pré-reflexiva. 

A tradição da fenomenologia e da 

hermenêutica não almejaram criar uma 

filosofia da educação. Gadamer (1999) 

fundamenta sua hermenêutica filosófica, 

apoiando-se na tradição humanista histórica 

alemã, retoma o conceito de Bildung 

(Formação), não como uma capacidade, 

nem como posse de conhecimento, mas 

como apropriação do humano, 

desenvolvimento pessoal para o auto 

encontro e a melhor maneira de viver 

intersubjetivamente. Portanto, a educação 

se refere a uma concepção holística. 
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O pensamento gadameriano de 

Bildung determina o elemento aglutinador 

das ciências, enquanto a termo que alude à 

totalidade que define o modo como uma 

época histórica vincula a sua compreensão 

de mundo. Como também, se refere a um 

ideal educativo ou educação com sentidos 

culturais, históricos, crítico e liberal. 

De certo modo, a hermenêutica, 

como também a educação encontra uma 

base comum de sustentação: a experiência. 

A singularidade como se realiza a 

experiência na vida concreta, ou na 

existência, gera atitudes que mostram uma 

forma de compreender as coisas, os fatos e 

a si mesmo. 

O acontecimento hermenêutico 

corresponde à finitude humana, mas a essa 

finitude corresponde, por sua vez, uma 

infinidade de sentido [...].” (HERMANN, 

2002, p. 72). 

Portanto, fica livre a esta infinidade 

de sentidos possíveis de serem elaborados 

pela experiência condiciona o ser em um 

processo de educação ao longo da vida. 

Através da compreensão, o mundo se 

demonstra (mostra) como linguagem, 

trazendo nos preconceitos a base histórica 

da vida concreta e que permite a elaboração 

projetiva de um sentido. 

De acordo com Stein (1996, p. 30), 

o sentido da estrutura é quando 

perguntamos por algo sobre o mundo e não 

por algo no mundo. Entretanto, assim como 

a compreensão, o educar-se faz a exigência 

de mobilidade do sentido, pois a 

compreensão se estabelece dentro de uma 

circularidade, isto é, não adianta apenas 

falar que a razão ou a consciência elaboram 

compreensão, porém é possível notar que a 

própria história e a tradição participam 

desta produção. “A experiência educativa, 

enquanto hermenêutica, exige a exposição 

ao risco, às situações abertas e inesperadas, 

coincidindo com a impossibilidade de 

assegurar a tais práticas educativas uma 

estrutura estável, que garanta o êxito da 

ação interventiva.” (HERMANN, 2003, p. 

86). 

 

Contribuição da hermenêutica para 

educação 

 

A hermenêutica ficou conhecida 

como uma ferramenta adequada às ciências 

humanas, ou seja, em oposição ao processo 

analítico, o qual informa e analisa o objeto, 

seria um processo interpretativo, 

compreensivo, adequado à interpretação 

das coisas humanas, a qual permite 

qualificar a educação como uma 

experiência feita pelo próprio sujeito, de 

mobilização dos próprios preconceitos e do 

projeto exposto como um entendimento 

acabado. 

A educação considerada como 

fenômeno humano independe da escola, 

mas compreende toda a realidade social e de 

relações entre as pessoas, visto que o 
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processo educativo é uma totalidade e se 

aproxima de um acontecer da própria 

existência. Segundo Paviani (2010), “O 

importante é saber que não somos 

totalmente livres para termos a educação 

que queremos, pois nosso querer, desde que 

nascemos, vem sendo educado por ideias e 

comportamentos que ultrapassam nossa 

consciência das coisas.” (PAVIANI, 2010, 

p. 11). 

A hermenêutica filosófica aponta 

seu posicionamento contra um método 

exclusivo de ter aquisição do conhecimento, 

aceitando outra racionalidade, em que o 

fundamento da verdade não se encontra 

nem nos dados empíricos nem na verdade 

absoluta; antes, é “uma racionalidade que 

conduz à verdade pelas condições humanas 

do discurso e da linguagem” (GADAMER, 

2007b, p. 513). 

É preciso estabelecer uma 

proximidade entre a hermenêutica e 

educação. Abordando hermenêutica como 

uma forma de pensar que apresenta o modo 

reducionista de compreender a educação a 

partir dos princípios da cientificação, em 

que o outro faz-se objetivado, para mostrar 

que o processo educativo é uma experiência 

do educando, que se faz pela linguagem. 

Quanto mais o processo pedagógico se 

integra aos critérios científicos, maior a 

presunção de controle das circunstâncias 

em que ocorre tal processo. 

Para Gadamer, a ação educativa, 

enquanto reflexão hermenêutica, implica 

que, na compreensão de algo ou alguém, 

produz-se uma autocrítica.  

Contudo, a hermenêutica permite 

que a formação atue com o inusitado e o 

trivial essenciais à formação do sentido. 

Pelo inusitado, o sujeito pode analisar e tirar 

hábitos; e, pela trivialidade, o sujeito realiza 

a partir de seu mundo, precipitação de 

sentido. A experiência da compreensão, 

como função formativa da escola, 

proporciona o saber perspectivas dos 

outros, ou seja, significa ultrapassar os 

princípios peculiares do eu, para mostrar o 

mundo nos princípios intersubjetivos 

comuns ou nas ações consequentes do 

entendimento. A perspectiva compreensiva 

da hermenêutica concorda que a educação, 

como método formativo, aproxime o eu e o 

mundo, sendo assim proporcionando 

sentido ao que não provém apenas de si 

mesmo. A formação é o começo para o 

reconhecimento da diferença permitindo 

com que o vivente humano seja apto a 

oferecer sentido àquilo que chega de fora do 

seu mundo, o que implica entender o outro 

e o saber cultural. 

Por excelência, a educação é o lugar 

do diálogo, o lugar da palavra e da reflexão, 

que ultrapassa a apropriação dos 

conhecimentos para conduzir à formação 

pessoal (ALVES, 2011). 
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No que diz respeito à aproximação 

entre hermenêutica e educação, constata-se 

os efeitos referentes a esse tipo de filosofia 

ajudam no processo educacional, sobretudo 

proporcionando uma auto compreensão, 

uma autocrítica do exercício pedagógico, 

assim como por fornecerem condições de 

oportunidade de se fazer outras 

interpretações sobre o sentido da formação. 

É notório que a filosofia 

hermenêutica, na educação, restabelece sua 

legítima natureza dialógica, pois o ato de 

entender deduz aceitação ao outro, ao 

mundo. Na educação como método 

dialógico, é o próprio sujeito que se educa 

com o outro. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com tudo que foi 

abordado nota-se a influência e 

contribuição relevante da hermenêutica 

para as ciências humanas, aproximando-a 

da educação. Em sua abordagem na atuação 

na história da educação, a hermenêutica foi 

compreendida como um cenário 

objetificador, a qual analisou o fenômeno 

educacional procurando esclarecer as 

perspectivas de sentido histórico-cultural 

que caracterizam as relações do ser 

estabelecido em um certo contexto.  

Constatou-se também que a 

hermenêutica como metodologia de 

interpretação iniciou na antiguidade 

clássica mantendo-se presente na Idade 

Média, basicamente como explicação das 

Sagradas Escrituras. Porém, com a 

Modernidade, tornou-se o método pelo qual 

através da interpretação nos conduz à 

compreensão. A hermenêutica não só 

remete como esclarece uma mensagem, 

visto que não é possível separar uma coisa 

da outra. Logo, hermenêutica seria a forma 

de entender o sentido da palavra do autor, 

principalmente de textos clássicos. 

Permitindo uma melhor compreensão da 

arte, história, cultura e sociedade, sendo 

indispensável ao processo que contribui 

para o respaldo de uma educação e 

formação pautada no crescimento recíproco 

e construção de inúmeros conhecimentos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, M. A. O modelo estrutural do jogo 

hermenêutico como fundamento filosófico 

da educação. Ciência e Educação, v. 17, n. 

1, p. 235-248, 2011. 

 

GADAMER H. G. Verdad y Método. 

Salamanca: Cátedra, 1999. 

GADAMER, H. G. Verdade e Método. 

Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2002. 

 

GADAMER, H-G. Verdade e Método I – 

Traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

GRONDIN, J. Sources of hermeneutics. 

New York: SUNY Press, 1995. 



14 Rev. Científica Evidência, Maceió, v. 1, n.1, p. 7-14 jan/mar, 2020 

Ingrid Francinne Accioly Lira 

 

HEIDEGGER, M. (GA 63; SS 1923). 

Ontology: The Hermeneutics of Facticity. 

Trad. Jon van Buren. Indiana: Indiana 

University Press, 1999 

 

HEIDEGGER, M. (GA 63; SS 1923). 

Ontología: Hermenéutica de la facticidad. 

Trad. Jaime Aspiunza. Madrid: Alianza 

Editorial, 2000. 

 

HERMANN, N. Hermenêutica e educação. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

OSBORNE, G. R. A Espiral Hermenêutica. 

Uma Nova Abordagem à Interpretação 

Bíblica. São Paulo. Ed. Vida Nova. 1ª 

edição 2009. 26 p. 

 

PAVIANI, J. Epistemologia Prática: 

ensino e conhecimento científico. Caxias do 

Sul: Educs, 2009.  

 

__Problemas de Filosofia da Educação. 

8.ed. Caxias do Sul: Educs, 2010. 

 

STEIN, E. Aproximações sobre 

Hermenêutica. 2.ed. Porto Alegre: 

Edipucrs, 1996. 



15 Rev. Científica Evidência, Maceió, v. 1, n.1, p. 15-44, jan/mar, 2020 

 

 
Esta obra está sob o direito de 

Licença Creative     Commons 

Atribuição 4.0 Internacional. 

 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR INDÍGENA NUMA PERSPECTIVA 

INTERCULTURAL 

Marta Lúcia Silva Costa11 

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli2 

 

RESUMO 

 

Introdução: A concepção sobre o processo de ensino-aprendizagem não pode ser mais a mera 

transmissão de conhecimentos aos alunos que recebem e aceitam tudo passivamente. Nesse 

sentido a formação dos educadores tornou-se um eixo central na construção de um processo 

educativo em que os alunos sejam capazes de construir um olhar crítico e reflexivo, capazes de 

agir diante de situações inusitadas e inferir, propondo mudanças nos ambientes em que estão 

inseridos. Objetivo: Refletir sobre a formação dos professores indígenas no contexto 

educacional brasileiro numa perspectiva intercultural. Metodologia: Revisão sistemática 

integrativa. Resultados e Discussão: Considerando os critérios de inclusão estabelecidos 

durante a pesquisa foram selecionados 23 artigos que contemplavam a relação entre a 

interculturalidade e a formação do docente indígena. Assim, com a análise dos trabalhos 

científicos investigados obteve-se as seguintes categorias: breve contextualização sobre a 

formação docente brasileira; a formação intercultural para o docente indígena. Conclusão: 

Quando o professor indígena recebe uma formação apropriada baseada na perspectiva 

intercultural, pode transformar a realidade de muitos alunos, extinguindo as práticas 

assimilacionistas, bem como os conceitos preconceituosos, tornando a escola indígena em uma 

educação efetivamente intercultural propensa ao diálogo reflexivo, onde o processo de ensino 

aprendizagem valoriza e respeita as diferenças existentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças culturais, sociais e 

tecnológicas pelas quais passam a 

sociedade influenciam constantemente no 

modo de compreensão do mundo, bem 

como na forma de investigar, interferir ou 

interpretar a realidade. A construção de um 

ambiente escolar que proporciona simul-

taneamente conhecimento, respeito, 

valorização positiva e promoção destes se 

dá mediante a formulação de um projeto 

pensado, discutido e orientado. 

Nessa perspectiva, compreende-se 

que a concepção sobre o processo de 

ensino-aprendizagem não pode ser mais a 

mera transmissão de conhecimentos aos 

alunos que recebem e aceitam tudo 

passivamente. Flores (2015, p. 139) afirma 

que “ensinar não se reduz à mera aplicação 

de um conjunto de técnicas e destrezas; 

implica também a construção de 

conhecimento e de sentido num diálogo 

permanente com a prática”. Entende-se com 

isso que a educação requer que os 

educadores assumam uma postura crítica e 

reflexiva sobre a sua prática e os desafios 

inerentes à sua profissão. 

De acordo com Sampaio (2018) 

novas mudanças ocorridas na trajetória 

histórica resultaram nas bases educativas 

existentes na atualidade, em decorrência 

disso, a formação dos educadores tornou-se 

um eixo central na construção de um 

processo educativo em que os alunos sejam 

capazes de construir um olhar crítico e 

reflexivo, capazes de agir diante de 

situações inusitadas e inferir, propondo 

mudanças nos ambientes em que estão 

inseridos.  

Por essa razão, se faz necessário 

discutir acerca da formação de professores, 

que tem se constituído como objeto de 

pesquisa de muitos pesquisadores 

brasileiros. Tal fato constata-se pelo 

crescente número de publicações de 

dissertações, teses, livros, artigos em 

periódicos e apresentações de trabalho em 

eventos científicos. Além disso, deve-se 

destacar a forte ampliação de linhas e 

grupos que abordam essa temática 

(SAMPAIO, 2018). 

Atualmente, no Brasil é possível 

encontrar diversos problemas quando se 

fala em formação de professores, uma vez 

que a formação inicial que é apresentada aos 

professores, não tem suprido com as 

necessidades fundamentais para lidar com o 

contexto escolar existente.  

Sampaio (2018) aponta que o 

modelo de formação docente atual é 

questionado cada vez mais, tornando-se 

necessária as análises quanto a aspectos 

cruciais do seu desenvolvimento, tais como: 

as necessidades formativas, as formas de 

articulação do conhecimento geral e o 

conhecimento específico, visando tal 

articulação, conceito de profissionalização 
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baseado nas propostas de uma formação 

continuada, dentre outros. Assim, a 

formação de professores precisa integrar a 

formação em processos de mudança, 

inovação e desenvolvimento curricular, 

concebendo-a estrategicamente, tendo em 

vista a melhoria do ensino. 

Nesse contexto, insere-se as orien-

tações para a educação escolar indígena que 

contemplam novos desafios para a atuação 

docente, tendo em vista que a formação do 

profissional que atua nessa área deve ser 

realizada de modo a compreender as 

mudanças e incertezas que ocorrem no 

ambiente escolar. 

É sabido que o histórico brasileiro 

aponta a vivência dos povos indígenas num 

processo de educação intencionalmente 

integracionista e generalizante, ofertada 

pelo Estado, apoiado pelas missões 

religiosas, esse fato dentre vários motivou a 

reivindicação desses povos pelo 

reconhecimento e respeito às diferenças, 

bem como a reivindicação pelo direito de 

definir uma educação diferenciada.  

Silva (2016, p. 93) afirma que 

“vários povos indígenas no Brasil 

organizaram então sua pauta de 

reivindicação nacional colocando a 

educação como luta política, com objetivo 

de assegurar o caráter específico, 

intercultural e bilíngue nas escolas 

indígenas”. Diante disso, o movimento 

indígena reivindicou por qual escola, quais 

currículos, quais práticas, quais línguas, 

quais conhecimentos e quais processos de 

formação respondem aos seus interesses e 

necessidades.  

Considerando que a “complexidade 

das relações sociais e interculturais no 

mundo contemporâneo requer novas formas 

de elaborar o conhecimento no campo da 

educação e da pesquisa” (SILVA, 2016, p. 

95), percebe-se a necessidade de buscar 

uma formação adequada, que possa 

responder aos novos desafios da atuação do 

docente indígena.  

Desse modo, o presente artigo 

insere-se nesse contexto, que através da 

revisão sistemática integrativa, objetiva 

refletir sobre a formação dos professores 

indígenas no contexto educacional 

brasileiro numa perspectiva intercultural.  

A fim de elaborar tal reflexão teórica 

foi realizado um estudo fundamentando-se 

em leituras críticas dos artigos revisados 

dos seguintes autores: Medeiros e Pires 

(2014), Kenski (2015), Neto e Maciel 

(2016), Flores (2015), Gonçalves e 

Carvalho (2017) e Dias e André (2016) que 

trataram da breve contextualização sobre a 

formação docente brasileira e Silva e Freitas 

(2014), Castro et al (2017), Nascimento et 

al (2016), Fraga (2017), Silva e Fazenda 

(2018), Silva (2016), Santos e Serrão (2017) 

e Menezes et al (2015), Santos (2018), 

Gusmão (2017), Alencar (2014), Tomaz e 

Knizik (2018), Lima et al (2017), Rosa 
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(2015), Conti et al (2018), Silva e Lima 

(2016), Santos Bernardi e Bernardi (2017) e 

Santos et al (2017) que abordaram a 

formação intercultural para o docente 

indígena. 

O estudo aponta que é importante 

que na formação de professores indígenas, 

haja um cuidado especial e que as políticas 

de formação deem suporte para estes 

licenciandos que se encontram no processo 

inicial de sua formação.

.

METODOLOGIA 

 

O presente estudo se desenvolveu 

por meio de uma revisão bibliográfica do 

tipo sistemática integrativa que adotou as 

seguintes etapas (detalhadas no Quadro 2): 

1ª) Definição do tema, seleção da pergunta 

norteadora e escolha da estratégia de busca, 

descritores e bases de dados mais eficazes 

no levantamento das publicações; 2ª) 

Escolha dos critérios de inclusão e 

exclusão; 3ª) Identificação dos estudos pré-

selecionados e selecionados através da 

leitura dos agentes indexadores das 

publicações, como resumo, palavras-chave 

e título, bem como organização dos estudos 

pré-selecionados e identificação dos 

estudos selecionados; 4ª): Categorização 

dos estudos selecionados, com elaboração e 

uso da matriz de síntese, além de análise das 

informações, formação de uma biblioteca 

individual e avaliação crítica dos estudos 

selecionados; 5ª) análise, interpretação e 

discussão dos resultados; 6ª) Apresentação 

da revisão em formato de artigo, o qual 

contemple propostas para estudos futuros 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011; 

SCHMOELLER et al., 2011). 

 
Quadro 1 – Detalhamento das etapas da Revisão Sistemática Integrativa. 

ETAPA TÓPICOS DE CADA 

ETAPA 

DETALHAMENTO DE CADA TÓPICO 

1ª Tema A formação do professor indígena numa perspectiva 

intercultural. 

Pergunta norteadora Qual a importância da formação do professor indígena 

na educação intercultural? 

Objetivo geral Refletir sobre a formação dos professores indígenas no- 

contexto educacional brasileiro numa perspectiva 

intercultural. 

 

 

Estratégias de busca 

Cruzamento de descritores por meio do operador 

boleano AND; Uso de aspas nos politermos (descritor 

com mais de um termo) para que a varredura de artigos 

científicos contemplasse o termo exato; Uso de filtro do 

tipo data de publicação. 

Descritores livres e estruturados Formação do professor; Professor indígena; Educação 

indígena; Perspectiva intercultural na educação 

indígena. 
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Bibliotecas Virtuais  Scientific Electronic Library Online (SciELO); 

Google Acadêmico; Revistas Eletrônicas. 

2ª Período de coleta dos dados Agosto e outubro de 2019. 

Critérios de inclusão 

 

1. Texto completo (disponível/free) do tipo: artigo 

original, artigo de revisão, artigo na imprensa, recurso, 

editorial, perspectiva e pesquisa transacional; 

Publicação (2014-2019). 

Critérios de exclusão 1. Livros, monografias, Trabalho de Conclusão de Curso, 

Resumos, Relatórios, Teses e Dissertações; Artigos que 

não contemplavam a relação entre a interculturalidade 

e a formação do docente indígena. 

3ª 

 

Número de trabalhos 

selecionados para revisão 

sistemática integrativa a partir 

da leitura dos agentes 

indexadores das publicações 

(resumo, palavras-chave e 

título) e resultados, os quais 

deveriam conter os descritores 

utilizados nesse estudo 

 

 

 

23 trabalhos 

4ª Categorias obtidas com a 

análise dos trabalhos científicos 

investigados 

- Breve contextualização sobre a formação docente 

brasileira; 

- A formação intercultural para o docente indígena. 

5ª Análise, interpretação e 

discussão dos resultados 

Ver em “Resultados e Discussão” 

6ª Apresentação da revisão em 

formato de artigo, o qual 

contemple propostas para 

estudos futuros 

Esse Artigo completo 

Fonte: elaborada pelas autoras.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando os critérios de 

inclusão estabelecidos durante a pesquisa 

foram selecionados 23 artigos que 

contemplavam a relação entre a 

interculturalidade e educação indígena, 

conforme descritos resumidamente no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Levantamento de Publicações Científicas de Acordo com os Critérios de Inclusão. 

N

º 

 

CITAÇÃO 

 

TEMA ANO OBJETIVO DO ESTUDO CONCLUSÃO DO ESTUDO 

1 NASCIME

NTO, R. F. 

et al. 

Interculturalidade 

enquanto prática na 

educação escolar 

indígena 

2016 Compreender a interculturalidade 

enquanto prática na educação 

indígena. 

A interculturalidade no campo da educação deve ser vista numa 

perspectiva crítica que questione as desigualdades que foram 

construídas e hierarquizadas, tendo como base as diferenças 

culturais e promova relações mais igualitárias no intuito de 

eliminar os muros existentes entre as diferentes culturas 

estabelecer pontes dialógicas entre as mesmas. 

2 FRAGA, L. Quem é/deve ser o 

professor da escola 

indígena: uma discussão 

introdutória 

2017 Apresentar uma discussão inicial 

sobre o perfil do professor da 

escola indígena, a partir do 

Referencial Curricular Nacional 

para Escolas Indígenas 

(RCNEI/BRASIL, 1998) e da 

realidade das escolas indígenas do 

estado do Paraná. 

Tendo em vista a situação real da educação brasileira, mais 

especificamente a das escolas indígenas, conclui-se que é 

fundamental investir qualitativamente na formação do professor. 

No caso dos professores de lingua não indígena, repensando os 

currículos das licenciaturas, de modo que estes possibilitem 

acesso a uma visão que considere a “[...] interculturalidade e a 

diversidade linguística brasileiras” (BRASIL, 1998, p. 42). Já em 

relação aos professores indígenas, nos estados em que estes 

cursos ainda não existem, propondo a oferta de licenciaturas 

interculturais para que estes tenham mais oportunidades de 

acesso ao ensino superior. 

3 TOMAZ, 

V. S.; 

KNIJNIK, 

G. 

Tensionamentos na 

formação intercultural 

de professores 

indígenas: um estudo da 

escola Xakriabá 

2018 Discutir questões de formação 

inicial de professores indígenas na 

área da educação matemática, em 

um curso de licenciatura 

intercultural. 

Apoiado em um trabalho de campo centrado no “medir a terra pra 

fazer a roça”, em entrevistas realizadas com professores 

estudantes e com uma liderança da aldeia, o estudo aponta para a 

impossibilidade de um processo tradutório entre esses jogos. 

Argumenta que os mesmos estão associados a suas distintas 

racionalidades, uma marcada pela contingência e a outra pela 

transcendência e que ambos devem se fazer presentes na escola, 

com a explicitação de suas respectivas racionalidades.  

4 MENEZES

, M. M. et 

al. 

Um olhar sobre o olhar 

indígena e suas 

escol(h)as 

2015 Promover e afirmar as escolhas 

dos atores indígenas na condução 

das políticas públicas no campo da 

educação. 

A interculturalidade, como um projeto ético-político e 

epistêmico, é refletida nas imagens que apresentam momentos 

desses encontros. Os olhares revelam duvidas, desconfianças, ao 

mesmo tempo, cumplicidade. No encontro também existe 

desencontro, são os espaços que os indígenas falam em sua 

própria lingua, protegem seus segredos, elementos fundamentais 
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para que se produza uma escola não estranha, aberta ao tempo da 

memória. É dessa forma que a escola vai sendo construída como 

escol(h)a destes povos. 

5 FLORES, 

M. A. 

Formação docente e 

identidade profissional: 

tensões e 

(des)continuidades 

2015 Discutir o conceito de identidade 

profissional à luz da literatura 

internacional sobre esta temática e 

apresentar alguns resultados de um 

estudo em curso que visa 

compreender o modo como os 

alunos veem o currículo da 

formação inicial. 

Torna-se fundamental compreender (e questionar) crenças, 

valores e imagens pessoais sobre o ensino e sobre o que significa 

tornar-se (e ser) professor, bem como sobre o próprio processo de 

formação e de (re)construção de saberes, através da reflexão e da 

indagação em articulação com a prática com vista ao 

desenvolvimento e compreensão da identidade profissional. 

6 ROSA, H. 

A. 

Kuaambo’e= conhecer, 

ensinar: a experiencia na 

formação de professores 

Guarani 

2015 Descrever e apresentar o Programa 

de Formação de Professores 

Guarani “Kuaambo’e – conhecer, 

ensinar dos professores Guarani 

das regiões sul e sudeste do Brasil, 

ocorrida de 2003 a 2010. 

Pressupõe-se que à medida que se apropriam do conhecimento os 

professores Guarani tenham elementos próprios para ensinar 

crianças e jovens que frequentam a escola na aldeia. A partir dos 

direitos garantidos, tanto na Constituição Federal quanto na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a formação de 

professores indígenas em todo o país tem sido ponto de estudo e 

pesquisa em diferentes áreas do conhecimento.  

7 NETO, A. 

S.; 

MACIEL, 

L. S. B. 

Refletindo sobre o 

passado, o presente e as 

propostas futuros na 

formação dos 

professores 

2016 Realizar algumas reflexões iniciais 

sobre o processo, de transformação 

das políticas de formação docente. 

A grande preocupação do momento está voltada para a 

necessidade urgente do professor reflexivo de sua prática, 

indagador de suas ações, crítico do seu saber fazer. 

 

8 CONTI, K. 

C. et al. 

A formação de 

professores indígenas: o 

uso de jogos e 

computadores nas aulas 

de matemática 

2018 Descrever a utilização do jogo 

Trinca-espinhas, a partir do uso de 

computadores, na formação de 

professores indígenas (habilitação 

em matemática) em um curso de 

formação intercultural para 

educadores indígenas da 

Universidade Federal de Minas 

Gerais, especificamente na 

disciplina ‘Prática de Ensino’. 

A descrição da utilização do jogo, a familiarização com as regras, 

as intervenções e as discussões realizadas durante as jogas até a 

elaboração de situações-problema sobre o jogo. Avaliamos que 

essa atividade oportunizou momentos de aprendizagem por meio 

de uma abordagem lúdica e, por isso, acreditamos que as 

reflexões obtidas a partir dessa atividade poderão contribuir para 

a formação de professores e para a educação básica de maneira 

geral. 
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9 SILVA, A. 

R.; 

FREITAS, 

M. C. S. 

A institucionalização da 

educação escolar 

indígena no Brasil 

2014 Apresentar uma analise reflexiva 

sobre as políticas indigenistas e 

indígenas que referem-se à 

educação formal dos povos 

indígenas no Brasil. 

Considera-se que provavelmente existe um abismo entre a 

política e a realidade das escolas indígenas, suscitando, uma 

indagação acerca da necessidade dessa fama de leis, em certa 

medida repetitiva em termos de conteúdo, para implantar uma 

escola que esteja ancorada à realidade de cada etnia. 

10 SILVA, L. 

G.; LIMA, 

S. C. 

Desafios da formação de 

professores indígenas no 

Brasil: contribuições 

geográficas. 

2016 Discutir a questão da formação de 

professores indígenas e as 

contribuições da geografia para os 

estudos vinculados às questões 

identitárias, especificamente de 

povos indígenas. 

A formação de índios, como professores e gestores das escolas 

localizadas em terras indígenas é hoje um dos principais desafios 

e prioridades para a consolidação de uma educação escolar 

indígena pautada pelos princípios da diferença, da especificidade, 

do bilinguismo e da interculturalidade, assim como a base para se 

efetivar uma educação que sirva como instrumento de afirmação 

étnica e que promova projetos voltados para a sustentabilidade da 

comunidade na aldeia passa pela formação dos professores 

indígenas. 

11 SANTOS 

BERNAR

DI, L. T. 

M.; 

BERNAR

DI, L. M. 

Educação indígena: 

formação do professor 

em uma perspectiva 

emancipatória 

2017 Apresentar alguns elementos 

acerca das expectativas dos 

acadêmicos dos cursos de 

graduação em licenciatura 

intercultural indígena em 

pedagogia e licenciatura 

intercultural indígena em 

matemática e ciências da natureza 

da Unochapecó. 

O estudo realizado permite inferir que as ações propostas no 

curso mobilizam os acadêmicos para possibilidade de pensar a 

educação indígena em uma perspectiva emancipatória. 

12 CASTRO, 

M. R. et al. 

Educação indígena: 

quando a linguagem 

determina práticas 

docentes diferenciadas. 

2017 Analisar o trabalho docente de 

professores indígenas, na 

diversidade linguística da cidade 

de Macapá. 

Os professores reconhecem o papel da escola como agente 

cultural cuja força provem do seu estatuto de instituição, 

esperando que as diversas culturas não sejam “diluídas” na 

cultura dos Karaikõ (dos não índios). Os alunos, no entanto, 

querem participar da cultura não índia, pois a sua vida individual 

autônoma depende dessa integração. 

13 ALENCAR

, J. C. P. M. 

Educação intercultural e 

a formação especifica de 

professores indígenas no 

ensino superior 

2014 Apresentar uma análise dos limites 

e possibilidades da educação 

intercultural no âmbito dessa 

formação específica. 

A análise revela tanto a falta de formação inicial e 

desconhecimento teórico-metodológico sobre interculturalidade, 

como algumas práticas pedagógicas positivas impulsionadas seja 

pelo interesse dos professores em superar suas limitações, seja 

devido a política de formação docente desenvolvida no curso. 
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14 SANTOS, 

L. A. 

Educação intercultural e 

ensino de português para 

indígenas 

2018 Promover uma reflexão sobre o 

ensino de português realizado 

dentro de uma proposta de 

educação intercultural, em 

contexto indígena. 

É possível ter como um dos objetivos do ensino de português em 

contextos complexos, e, especificamente no indígena, a formação 

linguística dos estudantes a partir dos princípios de respeito ao 

português indígena e da problematização dos conflitos 

sociolinguísticos, tendo como objetivo uma educação 

intercultural e para a interculturalidade.  

15 SILVA, A. 

L. G.; 

FAZENDA

, I. C. A. 

Estudo da infância 

indígena: 

interdisciplinaridade na 

formação de professores 

para o diálogo com a arte 

2018 Compreender a ação docente no 

ensino de arte na cultura indígena 

Terena para a educação infantil. 

Como resultados foram apontados um conjunto de 

conhecimentos no campo teórico investigativo da educação 

escolar indígena na formação de professores. Na mesma direção 

identificou-se como integrar a arte com as diversas áreas no 

conhecimento incluindo abordagem interdisciplinar no material 

pedagógico para a infância, uma forma de promover o diálogo da 

arte com a realidade da cultura indígena para valorização da 

história individual e coletiva da criança indígena. 

16 SANTOS, 

D. I. P. et 

al. 

Formação do professor 

indígena em Humaitá 

2017 Reconhecer a importância do 

processo de formação dos 

professores índios no contexto da 

educação brasileira e identificar o 

perfil desses integrantes do ensino 

superior. 

Observou-se que durante os 10 anos de existência ingressaram 

nesse polo 36 indígenas, sendo em sua maioria do gênero 

masculino e o curso de pedagogia o mais procurado. Nota-se a 

ausência de uma proposta para a formação de professores 

indígenas em contexto intercultural que segundo os Referenciais 

para a formação de professores indígenas deve ser construída com 

a coa participação de índios e não-índios e de uma equipe de 

profissionais sensíveis às demandas políticas das comunidades e 

com experiencia acumulada com o ensino e a formação de 

professores em situações de diversidade cultural. 

17 GUSMÃO, 

N. M. M. 

Interculturalidade e 

educação: diálogo e 

conflito na formação e 

prática docente 

2017 Refletir o papel e as possibilidades 

da chamada educação diferenciada 

que constitui um campo político de 

luta na sociedade brasileira, que 

apesar de leis avançadas em 

termos de educação para a 

diversidade, ainda se pauta por um 

sistema nacional único. 

A discussão em torno de processos referidos à interculturalidade 

e ao interculturalismo, por si só, evidencia a existência de 

diferentes concepções para cada um dos termos assim 

referenciados. Contudo, há lugares teóricos e lugares de prática 

que nem sempre correspondem aos pressupostos contidos nos 

princípios que norteiam tais processos, mesmo quando 

discursivamente assumidos. A partir de casos concretos, discutiu-

se as possibilidades do sistema educacional no caso brasileiro, 

onde se possa suprir as demandas em torno da diversidade de 

grupos e culturas que chegam ao espaço escolar e que implicam 

processo de formação e prática docentes diferenciadas. 
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18 DIAS, H. 

N.; 

ANDRE, 

M. 

A incorporação dos 

saberes docentes na 

formação de professores 

2016 Refletir sobre a incorporação dos 

sabres docentes na formação de 

professores 

Os resultados da pesquisa indicam que os saberes docentes 

podem ser sistematizados e devidamente incorporados nos cursos 

de formação de professores. A incorporação dos saberes docentes 

nos cursos de formação de professores permite efetivar uma 

melhor articulação entre a teoria e a prática. 

19 LIMA, N. 

F. et al. 

Educação e 

interculturalidade: a 

formação dos 

professores indígenas 

2017 A partir da concepção de 

autodeterminação dos povos 

indígenas para compreender a 

atual função social das escolas 

indígenas. 

Entre os muitos desafios que enfrentam os povos indígenas para 

a progressiva qualificação de sua educação escolar, está o da 

preparação de professores indígenas no magistério intercultural. 

Por outro lado, a proposta de uma escola indígena de qualidade, 

específica, diferenciada, bilingue e intercultural só será viável se 

os próprios índios, por meio de suas respectivas comunidades, 

estiverem à frente do processo como professores e gestores da 

prática escolar. 

20 SANTOS, 

R. B.; 

SERRÃO, 

M. C. 

Educação escolar 

indígena em escolas 

urbanas: realidade ou 

utopia? 

2017 Analisar as leis que regem a 

educação escolar indígena voltada 

para a formação do professor em 

sala de aula, assim como o 

processo de formação dos 

professores não indígenas e como 

isso contribui ou não para a 

aprendizagem dos alunos. 

A partir da análise das políticas educacionais que refém a 

educação escolar indígena e dos dados coletados, percebe-se a 

necessidade de se considerar a realidade educacional urbana na 

qual os indígenas encontram-se presentes, na formulação de 

políticas públicas além de uma maior efetivação das mesmas para 

que os indígenas que estudam em escola urbana tenham formação 

adequada e aprendizagem de qualidade, fortalecendo assim sua 

cultura e não deixando de lado suas raízes. 

21 MEDEIRO

S, J. L.; 

PIRES, L. 

L. A. 

O PIBID no bojo das 

políticas educacionais de 

formação de professores 

2014 Abordar as políticas educacionais 

para a formação de professores no 

Brasil desde o final do século XX, 

mais precisamente na década de 

1990, verificando a propositura 

para a formação de professores. 

Verificou-se que as leis que regulamentam a formação de 

professores no Brasil constituem processos de mudanças e 

descontinuidade, o PIBID é compreendido pelas políticas 

públicas como forma de valorização docente e iniciativa para a 

formação inicial e continuada, porém, a análise crítica é 

imprescindível à qualidade das ações, principalmente das ações 

educativas. Sendo assim, é importante uma avaliação atenta do 

PIBID e sua articulação com a valorização dos profissionais da 

educação e proposição de novos rumos para a educação básica. 

 

22 KENSKI, 

V. M. 

A urgência de proposta 

inovadoras para a 

formação de professores 

2015 Refletir sobre a necessidade de 

propor inovações para a formação 

de professores para todos os níveis 

de ensino. 

O artigo trata da necessidade urgente de planejamento e 

implementação de propostas inovadoras para a formação de 

professores para todos os níveis de ensino e considera importante 

educacional e social estratégica da formação de bons professores 
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para todos os níveis de 

ensino 

para a educação básica, e a necessidade de rever a formação e a 

atuação de professores do ensino superior, sobretudo os que 

atuam em cursos de licenciaturas e de magistério para adequá-los 

a novas propostas de formação. 

23 GONÇAL

VES, S. R. 

V.; 

CARVAL

HO, I. A.S. 

Os desafios da 

implementação das 

diretrizes curriculares 

nacionais para a 

formação de professores 

no Brasil 

2017 Discutir os desafios da 

implementação das diretrizes 

curriculares atuais para formação 

de professores aprovados através 

da Resolução CNE/CP n. 2/2015 

no atual contexto político 

brasileiro e as contribuições da 

obra de Paulo Freire para 

pensarmos a formação de 

professores. 

As políticas educacionais e em especial as de formação de 

professores passaram ser encaminhadas por meio de uma outra 

lógica política, que nos coloca em alerta e nos aproxima do 

pensamento de Paulo Freire, diante do risco eminente da 

revogação deste ordenamento legal, exigindo os profissionais da 

educação uma resistência política para a manutenção das 

diretrizes. As diretrizes apresentam alguns avanços que 

pretendemos destacar num primeiro momento no corpo texto. Por 

fim, ao defendermos a manutenção das atuais diretrizes 

apontamos a atualidade de Paulo Freire para pensarmos e 

defendermos a Educação Pública Brasileira. 
Fonte: elaborada pelas autoras.
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Referente à análise dos trabalhos 

científicos investigados o presente estudo se 

desdobrou na organização de duas 

categorias temáticas, a saber: 

 

Breve Contextualização sobre a 

formação docente brasileira 

 

O histórico da formação de 

professores no contexto brasileiro evidencia 

que a preparação formal dos docentes 

esteve sempre atrelada à concepção de 

educação e de sociedade, numa perspectiva 

mais ampla. Para Sampaio (2018) a 

compreensão de que a escola é uma 

instância social e tem como tarefa organizar 

o pensamento de futuras gerações com 

fundamento no exercício da cidadania, bem 

como na ação consciente de construção de 

um projeto de sociedade é imprescindível 

na trajetória da formação docente.  

O processo de formação de 

educadores no Brasil acompanhou o meio 

em que a própria nação brasileira se 

constituiu. Com a colonização do Brasil por 

Portugal, a educação brasileira começa com 

a chegada dos primeiros jesuítas ao 

território brasileiro. E, portanto, os 

primeiros alunos foram os índios que 

residiam em Salvador, local em que o Padre 

Manoel de Nóbrega lecionou na primeira 

escola elementar brasileira (SAMPAIO, 

2018).  

Nesse contexto histórico, toda a 

Europa procurava esboçar um perfil do 

professor ideal. Nóvoa (1995 apud 

Sampaio, 2018, p. 80), pontua que surgiram 

indagações como: “Deve ser leigo ou 

religioso? Deve integrar-se num corpo 

docente ou agir a título individual? De que 

modo deve ser escolhido ou nomeado? 

Quem deve pagar o seu trabalho? A que 

autoridade se deve depender? ” Sampaio 

(2018) afirma que os estudos de Nóvoa em 

Portugal mostram que a profissão docente 

que lá começava a se configurar e que, via 

de consequência, serviu de modelo para a 

educação brasileira que será estruturada 

posteriormente, desenvolveu-se de forma 

subsidiária e não especializada. 

De acordo com Nóvoa (1995, apud 

Sampaio, 2018, p. 80) “o processo de 

estatização do ensino consiste, sobretudo na 

substituição de um corpo de professores 

religiosos (ou sob o controle da Igreja) por 

um corpo de professores laicos (ou sob o 

controle do Estado)”.  

Essa mudança, no entanto, não foi 

tão significativa, uma vez que os incentivos, 

as diretrizes ou os princípios que norteiam a 

profissão docente não foram modificados, e 

com isso “o modelo de professor continua 

sendo muito próximo do modelo do padre” 

(NÓVOA, 1995, APUD SAMPAIO, 2018, 

p. 80). 

Compreende-se assim, que a 

configuração da profissão docente que se 

constituiu na Europa foi o modelo seguido 

pelo Brasil. As inseguranças que lá 
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surgiram em relação a toda essa 

problemática na formação do professor, 

aqui se repetiram. Diante disso, a crescente 

preocupação com a melhoria da qualidade 

de ensino ofertada no ensino básico, 

fomentou as pesquisas e as reflexões acerca 

da formação docente. Os estudos visavam 

promover condições necessárias para que as 

instituições escolares pudessem cumprir 

efetivamente seu papel de ensinar e formar 

cidadãos aptos a construir uma sociedade 

caracterizada por equidade e justiça.  

Se faz necessário esclarecer que é 

importante recuperar a trajetória da 

formação docente no momento em que 

ocorre o delineamento do sistema nacional 

de profissionais do magistério, reivindicado 

há décadas, por grande parte dos 

educadores mobilizados em torno da 

melhoria da qualidade da educação pública 

brasileira.  

Em vista disso conforme cada 

momento histórico foram surgindo 

tendências pedagógicas que relacionadas a 

contextos específicos marcaram essa 

trajetória da formação docente, dentre elas 

podem ser citadas as tendências 

pedagógicas tradicional, escolanovista e 

progressista crítica. Neto e Maciel (2016, p. 

174), assinalam que tais tendências 

pedagógicas “tiveram como preocupação a 

formação do professor voltada para o 

desenvolvimento do ensino, destacando ora 

o professor, ora o aluno, ora a técnica, ora o 

conteúdo”.  

A primeira tendência mencionada se 

caracteriza pela transmissão de 

conhecimento, onde as atitudes e aptidões 

específicas dos professores são 

desenvolvidas mediante atividades 

realizadas em aulas expositivas, leitura e 

discussão dirigida de textos, fundamentadas 

na concepção de que essa transmissão do 

conhecimento seria suficiente para mudar a 

prática do professor no processo de ensino 

aprendizagem (NETO E MACIEL, 2018). 

Entende-se com isso que na 

tendência pedagógica tradicional “a 

formação do professor está orientada para o 

ensino, portanto, centrada no conhecimento 

do professor” (NETO E MACIEL, 2016, p. 

175). Nessa perspectiva, durante sua 

formação o futuro professor precisa 

demonstrar sua capacidade de raciocinar, 

seguindo um modelo estabelecido pelo 

docente formador. Dessa forma, a relação 

professor-aluno é situada “pela transmissão 

de conhecimento, dentro da qual, docente e 

discente precisavam desenvolver seus 

papeis dentro de uma rígida disciplina” 

(NETO e MACIEL, 2016, p. 175). 

Para os autores supracitados “essa 

tendência enfatiza a transmissão do 

conhecimento, como meio para se alcançar 

a plena formação. [...] cabem ao aluno 

algumas competências nesse processo: 

memorizar, sintetizar, resumir e apresentar, 
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de acordo com o modelo padronizado” 

(NETO e MACIEL, 2016, p. 175).  

Sob essa perspectiva de valorização 

da aquisição de conhecimento nota-se que a 

tendência pedagógica tradicional gera certa 

dicotomia entre a teoria e prática, percebida 

em comentários de alguns professores, 

como por exemplo: ‘a formação continuada 

é boa, mas na prática tudo é muito 

diferente’, ‘na teoria é tudo muito 

interessante e bonito, porém é difícil de pôr 

tudo isso em prática’. Nesse sentido Dias e 

André (2016, p. 196) afirmam que “os 

principais problemas relacionados com a 

fragilidade da formação prática dos cursos 

de formação de professores não se 

relacionam apenas com a fragmentação a 

que está sujeito o conhecimento, mas 

situam-se, fundamentalmente, na dicotomia 

que existe na formação de professores entre 

a teoria e a prática”. 

Neto e Maciel (2018, p. 176) 

apontam que, embora a tendência 

pedagógica tradicional seja considerada 

uma tendência do passado, “ainda continua 

a se fazer presente na formação do 

professor” e para percebê-la “basta realizar 

uma pequena avaliação das aulas de nossos 

professores”. 

Para Kenski (2015, p. 429), “a 

formação de docentes vai bem além de 

estruturas fechadas e anacrônicas de ensino, 

em que se valoriza a transmissão de 

conteúdos de áreas específicas do 

conhecimento, descontextualizados com a 

formação de professores para a escola 

básica”, por isso, no início do século XX a 

tendência pedagógica tradicional começou 

a ser questionada e apontada como ineficaz 

para orientar a mudança da prática docente.  

Assim, visando transformar o rumo 

dessa educação tradicional surgiu a 

tendência pedagógica escolanovista onde é 

concebido que a prática do professor é 

mudada não pela aquisição de 

conhecimento, mas pela experiência 

vivenciada nos encontros de formação. 

Dessa forma “a ênfase recai sobre o 

processo ou modo pelo qual o futuro 

professor adquire o saber do que 

propriamente o saber, conforme valorizado 

pela tendência tradicional” (NETO E 

MACIEL, 2018, p. 177). 

Kenski (2015, p. 426) assinala que 

“as vivências proporcionadas pelos bons 

cursos aos futuros professores irão 

repercutir em suas formações e 

desempenhos nos momentos posteriores, 

com seus alunos”. 

É possível perceber com isso que a 

tendência pedagógica escolanovista opõe-

se à educação tradicional onde “as novas 

ideias passam a ser desenvolvidas 

considerando, principalmente, a dimensão 

metodológica. Destaca-se o processo de 

“ensinar-aprender”, “aprender a aprender”, 

o “concreto”, a “observação” e a “atividade 
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do aluno”. (NETO E MACIEL, 2018, p. 

177, grifo dos autores). 

Sob essa percepção de nova escola e 

uma nova formação docente “a atividade 

está na base de todo o trabalho. Além disso, 

o fator psicobiológico do interesse é que 

garante o desenvolvimento das atividades. 

Está presente na proposta uma ruptura com 

a lógica formal trabalhada na escola e a 

vivência da lógica psicológica” (NETO E 

MACIEL, 2018, p. 178).  

Nesse sentido, entende-se que a 

formação dos professores fundamentada na 

tendência pedagógica escolanovista 

possibilita que o discurso docente seja 

mudado, entretanto, deixa a desejar quanto 

às informações e/ou ferramentas que 

auxiliem na prática desses profissionais, e 

esse fato resulta, de forma inversa, na 

dicotomia entre a teoria e a prática, como 

ocorria na tendência pedagógica 

tradicional. Neto e Maciel (2018, p. 179) 

ressaltam que “esta tendência, ainda que, de 

forma reduzida tem-se apresentado em 

práticas e discursos de professores no 

Brasil. A sua redução fica marcada pela 

falta de condições objetivas de trabalho e 

porque conflita com a prática pedagógica 

fundamentalmente dentro da tendência 

tradicional”. 

No início dos anos 80 “baseada 

epistemologicamente no interacionismo” 

surge a tendência progressista crítica, onde 

“o primado não está nem no sujeito e nem 

no objeto, mas há uma interação entre 

ambas as partes” (NETO E MACIEL, 2018, 

p. 179). 

Essa tendência pressupõe analisar 

criticamente a realidade social, tencionado 

com isso, superar as tendências que 

surgiram anteriormente. Desse modo, é 

priorizado o conhecimento dos conteúdos 

científicos, a realização de metodologias de 

estudo, a constituição de aptidões e 

entendimento científico, como forma de 

desenvolver a consciência crítica a fim de 

poder enfrentar uma realidade socialmente 

desigual e injusta (NETO E MACIEL, 

2018). 

Assim, através do desenvolvimento 

da consciência crítica busca-se 

instrumentalizar o professor, tornando-o 

capaz de modificar a sociedade e a si 

mesmo. Essa metodologia aponta que, 

fundamentado teoricamente, a reflexão da 

prática social deve ser o ponto de partida e 

de chegada no procedimento formativo do 

docente. É possível perceber que essa 

tendência pedagógica aponta “uma grande 

ênfase no papel do docente na formação do 

professor, realçando que o mesmo é 

insubstituível. Portanto, o valor atribuído ao 

ensino é muito grande. Mas enfatiza-se, 

também, o papel do aluno nesse processo de 

formação, uma vez que a relação 

pedagógica é multidimensional” (NETO E 

MACIEL, 2018, p. 180). 
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A partir do surgimento dessas 

tendências pedagógicas a educação 

começou a ganhar valoração na medida em 

que foi concebida como uma ferramenta 

para o exercício da cidadania e isso passou 

a delinear a construção de um projeto de 

sociedade. 

O Quadro 3 corresponde um resumo 

das diferentes tendências pedagógicas que 

ao surgir em determinado período histórico, 

“desempenharam e ainda desempenham 

papel fundamental nas orientações nas 

políticas de formação de professores em 

todos os níveis de ensino” (NETO E 

MACIEL, 2018, p. 174).  

O modo como a sociedade estava 

organizada até os anos de 1930 não 

favoreceu a expansão da educação escolar e 

a formação de professores, que se configu-

rava como instrumento fundamental para a 

expansão do ideário positivista, que 

despontava como uma nova visão de mundo 

para o desenvolvimento do país, 

acompanhou de perto o ritmo da expansão 

escolar. 

Segundo Dias e André (2016, p. 

196) “os currículos de formação de 

professores guiaram-se durante muito 

tempo por um interesse técnico em que se 

privilegiava um conhecimento fortemente 

marcado pelo paradigma positivista, no qual 

o professor devia resolver os problemas da 

prática por meio da aplicação de teorias e de 

técnicas científicas”.  

 



31 Rev. Científica Evidência, Maceió, v. 1, n.1, p. 15-44, jan/mar, 2020 

Marta Lúcia Silva Costa & Andrea Marques Vanderlei Fregadolli 

Quadro 3 – Síntese das Tendências Pedagógicas. 

Nome da 

tendência 

Pedagógica 

Papel da Escola Conteúdos Métodos Professor 

X 

Aluno 

Aprendizagem Manifestações 
T

en
d

ên
ci

a
 l

ib
er

a
l 

tr
a

d
ic

io
n

a
l 

Preparação intelectual 

e moral dos alunos 

para assumir seu 

papel na sociedade. 

Conhecimentos e 

valores sociais 

acumulados através 

dos tempos e 

repassados aos alunos 

como verdades 

absolutas. 

Exposição e 

demonstração verbal 

da matéria e/ou por 

meio de modelos. 

Autoridade do 

professor que exige 

atitude receptiva do 

aluno. 

A aprendizagem é 

receptiva e 

mecânica, sem se 

considerar as 

características 

próprias de cada 

idade. 

Nas escolas que 

adotam 

filósofos 

humanistas 

clássicos ou 

científicos. 

T
en

d
ên

ci
a

 

li
b

er
a

l 

re
n

o
v

a
d

a
 

A escola deve adequar 

as necessidades 

individuais ao meio 

social. 

Estabelecidos a partir 

das experiencias 

vividas pelos alunos 

frente às situações 

problemas. 

Por meio das 

experiencias, 

pesquisas e método 

de solução de 

problemas. 

O professor é 

auxiliar no 

desenvolvimento 

livre da criança. 

É baseada na 

motivação e na 

estimulação de 

problemas. 

Montessori, 

Decroly, 

Dewey, Piaget, 

Lauro de 

Oliveira Lima. 

T
en

d
ên

ci
a

 

li
b

er
a

l 

re
n

o
v

a
d

o
ra

 

n
ã

o
-d

ir
et

iv
a

 

(E
sc

o
la

 N
o

v
a

) Formação de atitudes. Baseados na busca de 

conhecimentos pelos 

próprios alunos. 

Método baseado na 

facilitação da 

aprendizagem. 

Educação 

centralizada no aluno 

e o professor é quem 

garantirá um 

relacionamento de 

respeito. 

Aprender a 

modificar as 

percepções da 

realidade. 

Carl Rogers, 

“Sumerhill” 

escola de A. 

Neill 

T
en

d
ên

ci
a

 

li
b

er
a

l 

te
cn

ic
is

ta
 

É modeladora do 

comportamento 

humano através de 

técnicas específicas. 

Informações 

ordenadas numa 

sequência lógica e 

psicológica. 

Procedimentos e 

técnicas para a 

transmissão e 

recepção de 

informações. 

Relação objetiva 

onde o professor 

transmite 

informações e o 

aluno vai fixá-los. 

Aprendizagem 

baseada no 

desempenho. 

Lei 5.540/68 e 

5.692/71 

T
en

d
ên

ci
a

 

p
ro

g
re

ss
is

ta
 

li
b

er
ta

d
o

ra
 

Não atua em escolas, 

porém visa levar 

professores e alunos 

atingir um nível de 

consciência da 

realidade em que 

vivem na busca da 

transformação social. 

Temas geradores. Grupos de discussão. A relação é de igual 

para igual 

horizontalmente. 

Resolução da 

situação problema. 

Paulo Freire 
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T
en

d
ên

ci
a

 

p
ro

g
re

ss
is

ta
 

li
b

er
tá

ri
a

 

Transformação da 

personalidade num 

sentido libertário e 

auto gestionário. 

 

As matérias são 

colocadas, mas não 

exigidas. 

Vivência grupal na 

forma da auto-gestão. 

Não diretiva, o 

professor é 

orientador e os 

alunos livres. 

Aprendizagem 

informal, via 

grupo. 

C. Freinet, 

Miguel 

Gonzales, 

Arroyo. 

T
en

d
ên

ci
a

 

p
ro

g
re

ss
is

ta
 

“
cr

ít
ic

o
 s

o
ci

a
l 

d
o

s 

co
n

te
ú

d
o

s”
 o

u
 

“
h

is
tó

ri
co

-c
rí

ti
ca

”
 

Difusão dos 

conteúdos. 

Conteúdos culturais 

universais que são 

incorporados pela 

humanidade frente à 

realidade social. 

O método parte de 

uma relação direta da 

experiencia do aluno 

confrontada com o 

saber sistematizado. 

Papel do aluno como 

participador e do 

professor como 

mediador entre o 

saber e o aluno. 

Baseados nas 

estruturas 

cognitivas já 

estruturadas nos 

alunos. 

Makarenko, B. 

Charlot, 

Suchodoski, 

Manacorda,  

G. Snyders, 

Dermeval 

Saviani 

Fonte: Machado, 2019. 
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Com isso, as mudanças curriculares 

nos cursos de formação de professores 

surgem a partir de um processo de reforma 

da educação que começou na década de 90, 

que estão englobadas sob a perspectiva do 

pensamento neoliberal que despontou na 

América Latina com vistas à expansão da 

Educação Básica. “Nesta década, a 

educação e a formação de professores, 

ganharam destaque por sua importância 

estratégica para a realização de reformas 

educativas, bem como as políticas 

educacionais liberais” (MEDEIROS E 

PIRES, 2018, p. 37). 

Ainda na década de 90, as políticas 

de formação docente mudaram quando após 

alguns anos de discussões e tramitações foi 

aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei LDB nº 

9.394/1996), estabelecendo em seu  art. 62 

que “a formação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura plena, admitida, 

como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade 

normal” (BRASIL, 1996, p. 34). Sobre a 

aprovação da LDB os autores ressaltam 

que, “por ter sido elaborada em governos 

cujas orientações eram de uma política 

econômica globalizada e neoliberal, trouxe 

diretrizes que definiam o perfil da educação 

no Brasil para atender as demandas de 

mercado” (MEDEIROS E PIRES, 2014, p. 

39). 

Nesse mesmo período várias ações 

foram desenvolvidas pelo governo federal 

visando melhorar a formação docente, bem 

como valorizar a atuação destes 

profissionais. “Tal pensamento atribuía-se 

ao ter o profissional da educação como 

principal protagonista para melhorar a 

qualidade, organização e gestão do ensino 

nas escolas” (MEDEIROS E PIRES, 2014, 

p. 39).  

De acordo com Medeiros e Pires 

(2014, p. 38) “no final da década de 1990 e 

início do século XXI, presenciamos 

avanços e iniciativas na área da educação e 

do ensino”. Entretanto, nesse período as 

políticas de formação docente surgiram a 

partir de “acordos políticos com interesses 

locais, regionais e, às vezes, até pessoais ou 

de uma minoria que em nome do 

desenvolvimento adéquam setores da 

sociedade em prol de seus benefícios, 

interessadas no capital”.  

Dentre as ações desenvolvidas pelo 

governo no início do século XXI destaca-se 

a criação do Fundo de Manutenção do 

Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), a aprovação do 

Plano Nacional da Educação (PNE) para o 

período 2001-2010 que “definiu bases para 

a formação de professores, estabeleceu 

garantias para o atendimento às demandas 

sociais e para formação dos profissionais da 
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educação, com objetivos e metas a serem 

cumpridas” (MEDEIROS E PIRES, 2014, 

p. 42).  

Em meio as leis constituídas para 

normalizar o PNE 2001/2010, deve-se 

mencionar o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) em 2007, que dispõe aos 

estados e municípios, instrumentos para 

avaliação e implementação de políticas de 

melhoria da qualidade da educação 

(BRASIL, 2007b). Nesse mesmo ano, 

através do Decreto nº 6.094/2007 foi 

instituído o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação (Plano de Metas), que 

constituía um programa do PDE que 

objetivava melhorar os “indicadores 

educacionais por meio de regime de 

colaboração entre os entes federados, com 

28 diretrizes consolidadas em um plano de 

metas, que visa a manutenção e 

desenvolvimento da educação básica” 

(MEDEIROS E PIRES, 2014, p. 42). 

Visando cumprir este regime de 

colaboração, ainda em 2007 foi lançado o 

Plano de Ações Articuladas (PAR), que 

servia como “base para termo de convenio 

ou de cooperação, firmado entre o 

Ministério da Educação e o ente apoiado” 

(BRASIIL, 2007a). 

Com o PAR quando os estados e 

municípios aderiram ao Plano de Metas era 

realizada uma análise da realidade 

educacional local e com isso seriam 

desenvolvidas “um conjunto de ações 

estruturadas em quatro dimensões: Gestão 

Educacional; Formação de Professores e 

dos Profissionais de Serviço e Apoio 

Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação e 

Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos” (MEDEIROS E PIRES, 

2014, p. 42). 

Essa composição da política 

educacional resultou na organização do 

Plano Plurianual (PPA), que tinha como 

objetivo promover a qualidade da educação, 

fato que reiterava o comprometimento 

estabelecido entre o PDE e o PAR, a fim de 

“atender à demanda por formação inicial e 

continuada de professores da educação 

básica, oferecida pelas redes públicas de 

ensino de todo país, de acordo com o 

informado previamente por cada estado” 

(MEDEIROS E PIRES, 2014, p. 42). 

Existem ainda políticas de formação 

de professores que são organizadas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) junto à 

fundação do Ministério da Educação 

(MEC). Estes programas cumprem um 

relevante papel para a expansão da pós-

graduação – mestrado e doutorado –, 

distribuídos nas instituições de nosso país 

(BITTENCOURT E FERNANDES, 2018). 

As políticas públicas dividem-se em 

três núcleos de programas e ações: 

formação inicial, formação continuada e 

extensão e formação em pesquisa e 

divulgação científica. Nos programas 
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destinados à formação inicial encontra-se o 

Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID e o Plano 

Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – PARFOR, que são 

ofertados por universidades comunitárias. 

Segundo Bittencourt e Fernandes (2018, p. 

16), “dentro da formação continuada e 

extensão entra a relação dos mestrados, 

residência como prestações de serviços e 

ampliação da formação inicial dos 

professores. Na formação em pesquisa e 

divulgação científica entram aspectos de 

pesquisas e publicações de trabalhos 

científicos”.  

A fim de efetivar tais programas a 

CAPES dispõe a “avaliação da pós-

graduação stricto sensu; acesso e 

divulgação da produção científica; 

investimentos na formação de recursos de 

alto nível no país e exterior; promoção da 

cooperação científica internacional; 

indução e fomento da formação inicial e 

continuada de professores para a educação 

básica nos formatos presencial e a 

distância” (CAPES, 2019). 

Diante do exposto, e observando as 

políticas educativas voltadas à formação 

docente é possível perceber a importância 

que se tem dado a profissionalização dos 

professores, que é reconhecido que esta 

pode contribuir para a melhoria da 

educação. 

A formação intercultural para o docente 

indígena 

 

É sabido que “a educação é definida 

em lei como um dos direitos fundamentais 

dos povos indígenas” (SILVA E FREITAS, 

2014, p. 14), entretanto para garantir esse 

direito um longo caminho foi percorrido. 

Atualmente, a educação escolar indígena é 

considerada uma conquista há muito tempo 

reivindicada pelos povos indígenas. A luta 

por uma educação diferenciada que se 

adequasse à realidade indígena visava “um 

processo educacional desenvolvido junto 

com a comunidade na recuperação dos 

mitos, das histórias contadas pelos mais 

velhos, pelas danças, no artesanato, na 

recuperação das ervas medicinais, dentre 

outros conhecimentos” (JORDÃO, 2014, p. 

2). Assim, “o objetivo da Educação Escolar 

Indígena a partir de CF de 1988 passou a ser 

o de fortalecer os conhecimentos próprios 

de cada cultura e as pedagogias específicas 

de cada povo nos currículos das escolas 

indígenas”, além disso, pretendia-se ainda 

garantir que os povos indígenas pudessem 

adquirir os mais variados conhecimentos 

estabelecidos pela sociedade não indígena 

(SILVA E LIMA, 2016, p. 92). 

A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) publicada no 

ano de 1996, reafirmou os preceitos 

determinados na Constituição Federal de 

1988, enfatizando que a língua materna de 

cada povo indígena bem como suas práticas 
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socioculturais deveriam ser fortalecidas, a 

fim de proporcionar a recuperação de suas 

memórias históricas, reafirmando com isso 

suas identidades. O Plano Nacional da 

Educação (PNE/2001) por sua vez, também 

estabeleceu metas ofertando programas 

educacionais às comunidades indígenas em 

todas as séries do Ensino Fundamental. 

Assim, no ano de 1998 foi publicado o 

Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas (RCNEI) “na expectativa 

de que possa contribuir para diminuir a 

distância entre o discurso legal e as ações 

efetivamente postas em prática nas salas de 

aula das escolas indígenas” (BRASIL, 

1998, p. 11). 

Com isso o RCNEI objetivava 

disponibilizar informações a fim de que 

fosse elaborado programas de educação 

escolar que atendessem aos anseios e aos 

interesses dos povos indígenas, 

considerando os fundamentos da 

pluralidade cultural e da igualdade entre 

todos os brasileiros, além disso, pretendia 

orientar a elaboração e produção de 

materiais didáticos, bem como oferecer 

subsídios para formação de professores 

indígenas (BRASIL, 1998). 

Para que a educação escolar 

indígena se consolidasse realmente como 

uma educação diferenciada, especifica, 

intercultural e bilingue era fundamental que 

o profissional que fosse atuar nessas 

instituições escolares pertencesse às 

comunidades em que estavam inseridas, 

considerando que esse docente deveria 

dominar os saberes próprios da cultura de 

cada comunidade. Dessa forma, ter um 

professor indígena à frente da educação 

escolar nas aldeias significava que a 

clientela educacional seria melhor atendida. 

Entretanto, os professores indígenas não 

possuíam a formação convencional do 

magistério, e com isso tinham um “precário 

conhecimento da língua portuguesa e das 

demais áreas dos conteúdos considerados 

escolares” (BRASIL, 1998, p. 40). Por 

outro lado, os professores não indígenas que 

atuavam nessas escolas, embora tivessem o 

curso de magistério não conheciam os 

saberes, costumes e culturas das 

comunidades indígenas. 

Essa disparidade tornava impossível 

que a proposta de educação intercultural 

fosse desenvolvida. Assim, a fim de obter 

uma educação diferenciada e de qualidade 

sob a perspectiva da interculturalidade, foi 

reivindicado uma formação especifica para 

o professor indígena de forma que as 

características socioculturais de suas 

comunidades fossem contempladas. De 

acordo com Domingues (2015, p. 2) “esta 

formação docente específica e intercultural 

representa esforços no sentido de uma 

institucionalização da escola indígena nos 

sistemas de ensino, pautados na promoção 

de políticas que garantam a inclusão 

educacional de diferentes segmentos da 
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população brasileira à educação”. Nesse 

sentido, o Ministério da Educação (MEC) 

juntamente com coordenadores de 

programas de formação de professores 

indígenas originários de organizações não-

governamentais e governamentais, 

realizaram várias discussões e debates 

visando identificar os detalhes comuns nas 

distintas experiências de formação e 

qualificação de professores indígenas no 

país (BRASIL, 2002). 

Tais discussões resultaram na 

elaboração de um documento que 

tencionava “sistematizar ideias consensuais 

e práticas executadas em diferentes 

contextos culturais, que se mostraram 

eficazes para enfrentar o grande desafio que 

é propiciar uma formação intercultural de 

qualidade para os professores indígenas do 

país” (BRASIL, 2002, p. 5).  

Desse modo, no ano de 2002 foi 

publicado o documento Referenciais para a 

Formação de Professores Indígenas 

objetivando “construir referenciais e 

orientações que possam nortear a tarefa de 

implantação permanente de programas de 

formação de professores indígenas, de 

modo que atendam às demandas das 

comunidades indígenas e às exigências 

legais de titulação do professorado em 

atuação nas escolas indígenas do país” 

(BRASIL, 2002, p. 9).  

No ano de 2015 objetivando 

“regulamentar os programas e cursos 

destinados à formação inicial e continuada 

de professores indígenas no âmbito dos 

respectivos sistemas de ensino, suas 

instituições formadoras e órgãos 

normativos” (BRASIL, 2015, p. 01) através 

da Resolução n. 1, foi instituído as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores Indígenas em 

cursos de Educação Superior e de Ensino 

Médio.  

Segundo Oliveira (2017, p. 32) tanto 

os Referenciais para a Formação de 

Professores Indígenas, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores Indígenas “apresentam uma 

sistematização de ideias, coletadas a partir 

de representantes indígenas, indigenistas e 

instituições de ensino de diferentes 

localidades do país, que visam propiciar 

uma formação intercultural aos professores 

indígenas”. Esses documentos apresentam 

ainda um conjunto de atributos que forma o 

perfil ideal do professor indígena, onde este 

deve “reconhecer-se e ser reconhecido 

como pertencente à comunidade/povo 

indígena em que funciona a escola; ser 

apoiado e indicado pela comunidade por 

meio de suas formas de representação 

política; estar sensível às expectativas e às 

demandas da comunidade relativas à 

educação escolar de seus membros [...]” 

(BRASIL, 2002, p. 23). 

Ao observar o conjunto de atributos 

que compõe o perfil do professor 
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estabelecidos no Referencial para a 

Formação dos Professores Indígenas 

percebe-se que tornar-se um docente 

indígena não é uma escolha pessoal do 

sujeito, mas sim, uma decisão da 

comunidade que aprovará que esse 

representante se torne professor na aldeia. 

Segundo Domingues (2015, p. 6) esse 

modelo pedagógico evidencia o 

protagonismo do docente indígena, pois ele 

poderá atender “às especificidades e 

demandas de suas sociedades, na busca de 

uma escola baseada num paradigma de 

respeito à interculturalidade, ao 

multilinguismo e etnicidade e no diálogo 

entre as diferenças”.  

Entende-se com isso que o perfil 

docente idealizado no Referencial permite 

que o professor indígena seja um referencial 

na comunidade, onde este terá sua 

formação, bem como atuação alicerçadas 

nos fundamentos e finalidades da educação 

intercultural, podendo alcançar assim os 

objetivos desejados pela comunidade 

indígena. 

Silva e Lima (2016, p. 98) afirmam 

que há vários aspectos pertinentes à 

relevância da formação de indígenas para 

atuarem como professores. Dentre esses 

aspectos as autoras apontam “o 

conhecimento que o professor indígena 

possui das características do povo a qual 

pertence”, fato que facilitava o processo de 

ensino aprendizagem, uma vez que ao fazer 

parte da comunidade indígena, o professor 

conhecia bem as características culturais, a 

língua materna, “os rituais, as memórias, o 

território, os lugares sagrados, as demandas, 

os projetos de desenvolvimento que lhes 

interessam, e podem, portanto, constituírem 

pesquisadores de sua própria história, 

língua e cultura”. 

Outro aspecto que as autoras 

supracitadas mencionam é a necessidade 

dos professores indígenas aprofundar-se no 

estudo da Língua Portuguesa, a fim de que 

sejam “mais aptos no processo de ensino, 

tanto dessa língua, como de outros 

conhecimentos vinculados aos saberes 

ocidentais” (SILVA E LIMA, 2016, p. 98). 

Nesse contexto é possível identificar a 

prática da interculturalidade, uma vez que 

os Referenciais para a Formação de 

Professores Indígenas orientam que estes 

profissionais “tem o complexo papel de 

compreender e transitar nas relações entre a 

sociedade majoritária e a sua sociedade. São 

interlocutores privilegiados “entre 

mundos”, ou entre muitas culturas, tendo de 

acessar e compreender conceitos, ideias, 

categorias que não são apenas de sua 

própria formação cultural” (BRASIL, 2002, 

p. 21). 

Percebe-se que o professor indígena 

pode ser o profissional que fará com que a 

interculturalidade se faça presente na 

educação escolar indígena, valorizando a 

identidade étnica da comunidade em que 
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está inserido, rememorando “elementos da 

cultura material e imaterial, auxiliando na 

revitalização da língua (quando for o caso) 

e na apreensão da língua escrita” (SILVA E 

LIMA, 2016, p. 98). 

Considerando que “a 

interculturalidade tenta promover relações 

dialógicas e igualitárias entre pessoas e 

grupos que pertencem a universos culturais 

diferentes, trabalhando os conflitos 

inerentes a esta realidade” (CANDAU, 

2006, p. 19 apud CAVALCANTE; YONG, 

2016), pode-se afirmar que a educação 

intercultural é uma prática social que 

permite interagir intensamente com as mais 

variadas atividades da escola.  

Associando esse conceito de 

educação intercultural com a realidade da 

educação indígena é possível compreender 

que “no campo da educação escolar 

indígena, diferentes interpretações acerca 

da interculturalidade e/ou diálogo 

intercultural enquanto proposta e projeto 

educativo têm causado muitas 

controvérsias” (Nascimento, Quadros e 

Fialho, 2016, p. 196). Tendo em vista que 

ao analisar a prática da interculturalidade no 

cotidiano das escolas indígenas percebe-se 

certa dificuldade em romper o modelo de 

educação assimilacionista já estabelecido 

durante anos pela sociedade. 

De acordo com Candau (2012 apud 

Alencar 2014, p. 85) para quebrar esse 

modelo de educação assimilacionista, 

visando uma educação intercultural numa 

perspectiva crítica e emancipatória é 

necessário executar “quatro ações 

fundamentais: descontruir, articular, 

resgatar e promover”. A autora aponta que 

a desconstrução acontece quando o docente 

indígena se insere no “universo de 

preconceitos e discriminações presentes na 

sociedade brasileira”. Nas palavras do 

autor, é necessário “questionar o caráter 

monocultural e o etnocentrismo que, 

explícita ou implicitamente, estão presentes 

na escola e nas políticas educativas e 

impregnam os currículos escolares. 

Perguntar-nos pelos critérios utilizados para 

selecionar e justificar os conteúdos 

escolares”.  

A segunda ação mencionada por 

Candau (2012 apud Alencar 2014, p. 85) 

refere-se à articulação entre a igualdade e a 

diferença, onde o professor indígena através 

de sua prática pedagógica promoverá “o 

reconhecimento e valorização da 

diversidade cultural com as questões 

relativas à igualdade e ao direito à educação 

como direito de todos/as”. Alencar (2014, p. 

85) afirma que essa ação pode gerar 

mudanças nos atores que participam desse 

processo, de forma que “a consciência dos 

códigos identitários de cada grupo” sejam 

favorecidos “o que reforçaria a própria 

identidade”. Isso fomentará a reivindicação 

de outras táticas nos procedimentos de 

formação profissional e de ensino. 
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A terceira ação sugerida “propõe 

resgatar os processos de construção de 

nossas identidades culturais” Candau (2012 

apud Alencar 2014, p. 86). A autora ressalta 

que “é importante que se opere com um 

conceito dinâmico e histórico de cultura, 

capaz de integrar as raízes históricas e as 

novas configurações, evitando-se uma visão 

de culturas como universos fechados e em 

busca do ‘puro’, do ‘autêntico’ e do 

‘genuíno’, como uma essência pré-

estabelecida e um dado que não está em 

contínuo movimento”. 

A quarta e última ação recomenda a 

promoção de “experiências de interação 

sistemática com os ‘outros’” (ALENCAR, 

2014, p. 86). A autora ressalta que “nessa 

ação é preciso relativizar o estar no mundo 

e atribuir-lhe sentido. Torna-se fundamental 

experiências interativas com diferentes 

modos de viver e expressar-se, com 

participação em projeto coletivos e do qual 

participem pessoas e/ou grupos diversos”.  

Essa última ação sugere a 

reconstrução da dinâmica educacional, que 

envolve vários aspectos da instituição 

escolar, como a mudança da “seleção 

curricular, a organização escolar, as 

linguagens, as práticas didáticas, as 

atividades extraclasse, o papel do professor 

e a relação com a comunidade” 

(ALENCAR, 2014, p. 86), refletir sobre 

essas mudanças concebendo uma educação 

numa perspectiva intercultural, possibilitará 

aos atores do processo de ensino 

aprendizagem uma educação escolar 

indígena efetivamente diferenciada. 

(ALENCAR, 2014, p. 86). 

No que se refere ao currículo da 

formação de professores indígenas é “um 

conjunto de demandas que aludem ao 

problema do reconhecimento na esfera 

pública em face das situações de 

preconceito e reclamam o direito à 

diferença, negado no modelo já referido da 

educação escolar para os índios” 

(NASCIMENTO, 2017, p. 385), entende-se 

que há uma necessidade urgente em 

construir um currículo especifico para 

atender as indigências das comunidades 

indígenas garantindo assim, uma educação 

diferenciada e intercultural. Nesse sentido, 

deve-se ressaltar que “a percepção dos 

indígenas sobre o papel da escola 

diferenciada está ligada às disputas 

simbólicas – e também materiais, uma vez 

que são reivindicados recursos específicos – 

que constituem as políticas de educação 

escolar indígena” (NASCIMENTO, 2017, 

p. 385). 

Pessoa (2017, p. 218) defende que se 

torna imprescindível “transformar o que 

está definido nos documentos legais em 

práticas educativas que realmente 

valorizem os saberes, a oralidade e a 

história de cada povo, em diálogo com os 

demais saberes produzidos por outras 

sociedades humanas”. Assim sendo, 
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acredita-se que ao organizar um currículo 

específico e apropriado na formação de 

professores indígenas sob a perspectiva 

intercultural, as especificidades que fazem 

da escola indígena diferente das demais 

podem ser legalizadas e postas em prática, 

se fazendo perceber que os conhecimentos 

produzidos pelas comunidades indígenas 

são valorizados. 

Ressalta-se, portanto, a importância 

da formação de professores indígenas, uma 

vez que “é durante os cursos de formação de 

professores indígenas que o grupo discute, 

reflete e (re) constrói uma nova forma de se 

pensar e repensar suas relações[...]” 

(PESSOA, 2017, p. 218). Além disso, sabe-

se que os “professores preparados podem 

mais facilmente promover o equilíbrio entre 

as aquisições de conhecimento que 

possibilitam melhora na participação da 

sociedade nacional e a manutenção e 

afirmação de sua própria cultura, dessa 

forma, garantindo que cada etnia decida 

como se dará sua inserção na sociedade, 

assim, respeitando o objetivo de cada 

comunidade indígena” (SILVA E GOMES, 

2018, p. 10). 

Domingues (2015, p. 8) destaca que 

“são muitas as responsabilidades de um 

professor indígena e não se limitam ao 

ambiente escolar. É atribuído a esse docente 

um papel de interlocutor cultural e político 

de seu grupo étnico”, dessa forma, 

compreende-se que recebendo uma 

formação apropriada baseada na 

perspectiva intercultural, o professor 

indígena pode modificar a realidade de 

muitos alunos, extinguindo as práticas 

assimilacionistas, bem como os conceitos 

preconceituosos, tornando a escola indígena 

em uma educação efetivamente 

intercultural propensa ao diálogo reflexivo, 

onde o processo de ensino aprendizagem 

valoriza e respeita as diferenças existentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

A transformação de perspectiva da 

Educação Escolar Indígena nas aldeias 

caracterizou-se com a concretização da luta 

das comunidades indígenas ao direito a 

educação bilíngue, intercultural e 

diferenciada. Efetivar essa educação 

pautada na interculturalidade não é uma 

tarefa fácil para os professores indígenas, 

tendo em vista que é preciso promover ao 

mesmo tempo o reconhecimento de valores, 

a preservação dos conhecimentos 

socioculturais, bem como o respeito e a 

valorização positiva identitária através de 

uma estratégia pedagógica formulada, 

pensada, discutida e orientada. Para tanto, é 

imprescindível que estes profissionais 

tenham uma formação que traga uma 

proposta a ser construída com a 

coparticipação de professores indígenas e 
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não indígenas, através de uma equipe de 

profissionais que estejam atentos às 

demandas políticas de cada comunidade 

étnica, considerando sempre a diversidade 

cultural. 

A perspectiva da interculturalidade 

ajuda consideravelmente todo esse processo 

visto que a prática intercultural pode ser 

compreendida como a interação e o 

convívio entre as diferentes culturas no 

âmbito educacional. Pressupondo que essa 

interação ocorre baseada na pluralidade, 

acredita-se ser de grande importância 

estimular uma formação de professor que 

oriente a atuação desse profissional baseado 

no respeito às diferenças, tendo assim um 

caráter intercultural, propondo com isso 

uma transformação social. 

O presente artigo inseriu-se nesse 

contexto que através da revisão sistemática 

integrativa objetivou refletir sobre a 

formação dos professores indígenas no 

contexto educacional brasileiro numa 

perspectiva intercultural. Diante dos 

trabalhos selecionados e observando as 

políticas educativas voltadas à formação 

docente é possível perceber a importância 

que se tem dado a profissionalização dos 

professores, que é reconhecido que esta 

pode contribuir para a melhoria da educação 

e no que se refere ao professor indígena 

quando este recebe uma formação 

apropriada baseada na perspectiva 

intercultural, pode transformar a realidade 

de muitos alunos, extinguindo as práticas 

assimilacionistas, bem como os conceitos 

preconceituosos, tornando a escola indígena 

em uma educação efetivamente 

intercultural propensa ao diálogo reflexivo, 

onde o processo de ensino aprendizagem 

valoriza e respeita as diferenças existentes. 
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RESUMO 

 

Nos últimos anos a educação não tem sido prioridade para o Governo. O sucessivo corte de 

verbas do ensino público (R$ 3.200.000, em menos de 8 anos), a falta de reajuste salarial, o fim 

da assistência estudantil, a política de privatização tem ocasionado o sucateamento das 

Universidades Federais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) promulgada 

em 1996, que passou a priorizar o ensino fundamental, veio a contribuir ainda mais para o 

descaso do Governo com o ensino Superior, que é visto como privilégio de poucos. Hoje 70% 

dos alunos em nível superior estão matriculados em instituições particulares, enquanto apenas 

30% estão em Universidades públicas. Essa porcentagem reflete a lógica capitalista que 

manobra a educação. Educação é mercadoria, ‘tem quem pode pagar’. Essa lógica excludente 

torna o ensino superior cada vez mais elitizado e vai desobrigando o Estado de oferecer 

educação de qualidade e para todos, uma vez que tem quem faça esse papel, a um preço bem 

alto. A produção do conhecimento, hoje, no Ensino Superior tem sido norteada e definida pelas 

exigências do mercado e está se distanciando cada vez mais das necessidades da sociedade. 

Diante dessa situação, é urgente pensar em uma Reforma Universitária que devolva a 

Universidade seu caráter público, universal e de formação crítica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Brasileira desde 1930 

(e, sobretudo, em 1932, com o Manifesto 

dos Pioneiros) até 1975 tem passado por 

diversas modificações. O admirável 

Manifesto permanece atual nos dias difíceis 

da educação: a crítica severa contra o 

legalismo pressuroso sem respaldo 

científico. Nas recentes reformas da 

universidade e do ensino de 1º e 2º graus, 

permanece intacta a pressurosidade 

cartorial contra a pesquisa.  Entretanto, no 

devenir social, é normal a décalage entre os 

anos de 1932 e 1975, em que se enfatiza a 

escola numa visão do passado, e conceitua 

o planejamento numa perspectiva liberal 

superada. O Manifesto vislumbra a 

interdisciplinaridade do saber, mas depois 

do documento se assinala o avanço 

considerável quanto à conexão entre as 

diferentes ciências.  Entretanto, persiste a 

dificuldade do método interdisciplinar no 

ensino. Em virtude da diacronia (o tempo 

sócio-político, econômico, cultural e 

educacional), o documento não percebe o 

conteúdo real da educação permanente. 

Acentua a administração escolar, mas omite 

a administração educacional. A escola, 

como instituição relativamente autônoma 

(na concepção do Manifesto), estava 

encaixada na ideologia liberal.  Além disso, 

a sociedade industrial exige, obviamente, 

macroestruturas. A ideia da totalidade, e das 

conexões que lhe dão coerência, impõe-se à 

cultura moderna, transformando, 

crescentemente, o estilo liberal e 

individualista num estilo planejado e 

societário da ação social. Nesse caso, torna-

se indispensável a administração 

educacional, como macroestrutura. 

A preocupação com a avaliação no 

ensino superior é uma questão antiga e 

presente tema de discussão entre docentes e 

estudantes após a reforma universitária. E 

logo após esta ter ocorrido criou-se o PARU 

- Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária. Este programa organizado 

pelo MEC com participação do INEP – 

Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais e do Conselho Federal de 

Educação viria a se constituir um dos 

primeiros projetos de avaliação nacional. 

Aos poucos abandonado, o PARU não 

chegou a ser implementado em sua 

totalidade. 

Como a reforma universitária, 

ocorrida no país pela Lei n.º 5.540/68 

provocou a transformação radical na 

estrutura e funcionamento do ensino 

superior nacional, havia a necessidade de se 

diagnosticar os efeitos e consequências 

dessa reforma. Ainda na década de 70, mais 

especificamente a partir de 1975, verificam-

se algumas tentativas de elaboração de uma 

avaliação com o objetivo de “mensurar” os 
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impactos ou a produtividade resultante 

dessa mudança. 

Vale lembrar que a educação na 

década de 70 era predominantemente 

tecnicista. A preocupação com a eficiência 

e eficácia do ensino era a tônica, visto que 

educação nos “países subdesenvolvidos” e 

depois qualificados como “em 

desenvolvimento” era concebida acima de 

tudo como um “alto investimento 

econômico” e que, portanto deveria 

produzir retorno. Pode-se dizer que a 

tendência pedagógica predominante era 

influenciada pela teoria do capital humano. 

Nessa vertente, avaliação significava acima 

de tudo o controle dos insumos (inputs), e 

dos produtos (outputs) da educação. 

Na década seguinte, após a 

reabertura política e com a conquista de 

“direitos democráticos”, como por 

exemplo, a eleição para reitores das 

universidades, a avaliação passa a ser pauta 

de administrações de universidades 

comprometidas com a construção de uma 

gestão democrática e com a autonomia 

universitária. Algumas universidades 

organizaram comissões de professores com 

o compromisso de pensar a avaliação. A 

ausência de uma cultura de avaliação 

sistematizada, a forma pouco prática como 

essas avaliações ocorriam, e 

principalmente, a não repercussão dessas 

avaliações na política de gestão das 

universidades, podem ter sido os fatores que 

fizeram com que essas avaliações não se 

consolidassem. 

A análise da avaliação institucional 

não pode ser feita apenas do ponto de vista 

técnico, não pode ser feita sem que 

tenhamos a clareza sobre qual orientação 

está posta, em termos de política 

educacional. Do ponto de vista 

governamental as propostas de avaliação na 

maioria das vezes estiveram orientadas pela 

lógica empresarial, visando o retorno do 

investimento educacional, ressaltando a 

produtividade, os resultados 

quantitativamente mensuráveis, e 

consequentemente nunca conseguiram 

estabelecer um padrão unitário de qualidade 

para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A discussão sobre avaliação, 

embora para alguns não pareça, há muito 

tem estado presente no interior das 

universidades públicas, no movimento 

docente, no cotidiano da prática docente 

acadêmica, nesse sentido a questão não é 

nova. Embora alguns cheguem até a 

considerar que os professores universitários 

não querem enfrentar esta questão, ela é 

antiga no meio acadêmico, porque tem 

estado presente em sucessivos governos, e 

tem sido ponto de pauta nos Congressos 

Nacionais e CONADS – Conselho do 

Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior, do 
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movimento docente da categoria. Ao 

mesmo tempo, pode-se afirmar que esta é 

uma questão nova, uma vez que até hoje não 

se conseguiu, de fato, implantar uma 

avaliação verdadeiramente institucional, se 

criar uma cultura de avaliação no nosso dia 

a dia. Recolocar esta questão discuti-la, 

nunca foi tão necessário, tão urgente e tão 

atual. 

A reflexão sobre a avaliação nos 

remete a necessidade de contextualizar a 

educação e mais especificamente a questão 

da avaliação no âmbito das universidades 

públicas brasileiras. A preocupação com a 

avaliação no ensino superior já era uma 

questão presente e tema de discussão entre 

docentes e estudantes após a reforma 

universitária. Portanto, convém que 

façamos uma pequena retrospectiva de 

alguns fatos do cenário da educação 

brasileira. E esse é motivo pelo qual se 

justifica a escolha deste tema: analisar tudo 

o que ocorreu e vem ocorrendo com as 

Universidades ao longo do tempo. Analisar 

o que mudou e o que não; se foi bom ou 

ruim; o que professores e alunos ganharam 

e/ ou perderam com o passar dos anos. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é uma revisão de 

literatura, não sistemática, de caráter 

descritivo e natureza qualitativa. Após 

análise de livros obtidos em bibliotecas 

físicas e virtuais foram desenvolvidas cinco  

 

categorias temáticas: a estrutura e o 

funcionamento do ensino superior no Brasil 

atual; diferenciação de cursos e programas 

de formação superior; a educação superior a 

distância no Brasil; o papel do professor e o 

professor - conflitos da contradição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A estrutura e o funcionamento do ensino 

superior no Brasil atual 

 

Na Constituição Federal (em seu art. 

5º) fica, igualmente, estabelecido que a 

Educação – um direito de todos e dever do 

Estado e da família – será promovida e 

incentivada, com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo 

para o exercício da cidadania e à sua 

qualificação para o trabalho. O ensino, por 

sua vez, deverá ser ministrado com base nos 

princípios de igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola, com 

coexistência de instituições públicas e 

privadas; garantindo a gratuidade e gestão 

democrática do ensino público (art. 206, 

inciso I a VII). (NEVES, 2008, p.38) 

Os sistemas de ensino, no Brasil, são 

organizados em regime de colaboração 

entre a União, os Estados e o Distrito 
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Federal (art. 211, § 1 a 4): à União, cabe a 

organização do sistema de ensino federal e 

dos Territórios, financiando as instituições 

públicas federais e exercendo, em matéria 

educacional, função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade mediante assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; aos Municípios 

cabe a responsabilidade de atuarem, 

prioritariamente, no Ensino Fundamental e 

na Educação Infantil; os Estados e o Distrito 

Federal atuam principalmente no ensino 

fundamental e médio, definindo formas de 

colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. Nos 

últimos anos, Estados e Municípios 

passaram a atuar, também, no nível 

superior. (NEVES, 2008, p.39) 

Além dos princípios gerais 

estabelecidos pela Constituição, o sistema 

educativo brasileiro foi redefinido pela 

nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional 

(LDBN), Lei nº 9.394/96, na qual ficaram 

estabelecidos os níveis escolares e as 

modalidades de educação e ensino, bem 

como suas respectivas finalidades. Fonte: 

(NEVES, 2008, p.39) 

Os níveis escolares dividem-se em: 

Educação Básica – É composta pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio; e Educação Superior – 

ministrada em instituições de ensino 

superior (públicas ou privadas), com 

variados graus de abrangência ou 

especialização. 

As modalidades de educação e 

ensino complementam o processo de 

educação formal por meio de Educação de 

jovens e adultos, Educação profissional, 

Educação especial, Ensino presencial, 

Ensino semipresencial, Educação à 

distância e Educação continuada. 

A Educação Superior no Brasil 

abarca, hoje, um sistema complexo e 

diversificado de instituições públicas e 

privadas com diferentes tipos de cursos e 

programas, incluindo vários níveis de 

ensino, desde a graduação até a pós-

graduação lato sensu em várias áreas, e 

stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 

Diferenciação de cursos e programas de 

formação superior 

 

Pós-graduação lato sensu: 

Cursos de especialização: são 

oferecidos a candidatos que tenham 

concluído a graduação, com duração 

mínima de 360 horas. Têm usualmente um 

objetivo técnico profissional específico, não 

abrangendo o campo total do saber na qual 

se insere. 

Cursos sequenciais: destinam-se à 

obtenção ou atualização de qualificações 

técnicas, profissionais ou, ainda, 

acadêmicas ou de horizontes intelectuais 
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em campos das ciências, das humanidades e 

das artes. Esses cursos distinguem-se em: 

Cursos sequenciais de formação 

específica: com destinação coletiva, 

conduzem a obtenção de diploma. Têm 

como objetivo assegurar uma formação 

básica adequada num campo de saber. As 

disciplinas, nele cursadas, podem ser 

aproveitadas em cursos de graduação. 

Cursos sequenciais de 

complementação de estudo: destinação 

coletiva ou individual, dirigidos 

exclusivamente para egressos ou 

matriculados em cursos de graduação, 

conduzindo a obtenção de certificado. 

Sequenciais de complementação de 

estudos com destinação individual: é o 

próprio candidato quem apresenta sua 

proposta de sequência de disciplinas a 

serem cursadas. Caberá às IES, então, 

avaliarem a coerência e a lógica interna da 

proposta, bem como a existência de vagas 

nas disciplinas requeridas. 

Sequenciais de complementação de 

estudos com destinação coletiva: é a 

instituição que elabora a proposta curricular 

do curso, bem como a respectiva carga 

horária e prazo de integralização. Permite 

que as disciplinas nele cursadas sejam 

aproveitadas, pelo aluno, no caso de ele se 

matriculas em um curso de graduação 

(desde que os currículos das disciplinas 

sejam equivalentes). 

Programas de Extensão: são abertos 

à comunidade em geral. A extensão é 

entendida como uma prática acadêmica que 

interliga a universidade, nas suas atividades 

de ensino e pesquisa, com as necessidades 

da população, possibilitando a formação do 

profissional-cidadão.  

Pós-graduação Stricto Sensu: 

O mestrado é uma modalidade 

stricto sensu que se divide em duas 

categorias: Mestrado Acadêmico e o 

Profissionalizante, as duas categorias 

conferem um título de mestre e exige 

capacitação de concentração e cuja duração 

mínima é de um ano. Só que o mestrado 

profissional está totalmente voltado para a 

área especifica no exercício de sua 

profissão, enquanto o mestrado acadêmico 

é mais abrangente porque busca aprofundar 

e ampliar o conhecimento no âmbito da 

pesquisa cientifica. 

O doutorado é uma formação 

acadêmica stricto sensu, concedida nos 

estabelecimentos de ensino superior que 

confere a pessoa um título de Doutor, cuja 

finalidade é certificar a capacidade do 

indivíduo nas pesquisas de uma 

determinada área do conhecimento. 

 

A Educação Superior a Distância no Brasil 

 

O primeiro curso de graduação a 

distância criado foi o de Pedagogia de 1ª a 

4ª série da Universidade Federal de Mato 
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Grosso, em caráter experimental, a partir de 

1995 para professores em serviço da rede 

pública estadual e municipal. 

A educação a distância foi 

identificada num primeiro momento com o 

ensino por correspondência, porque era 

baseada em textos e exercícios 

transportados pelo correio. A segunda 

geração da educação a distância na 

universidade começou na década de 80, 

com o uso da televisão e do vídeo cassete 

para os telecursos profissionalizantes e 

formadores de estudantes do ensino médio 

e fundamental. A terceira fase que promete 

ser uma revolução no ensino brasileiro, 

começou no final da década de 90. Há cinco 

anos, apenas 200 mil pessoas no país 

estudavam pelo método da educação à 

distância. Hoje com a Internet, são cerca de 

1,2 milhões de estudantes. (NEVES et al., 

2008) 

A partir de 1998, observa-se um 

crescente envolvimento de Instituições de 

Ensino Superior com cursos de educação à 

distância. As solicitações de autorização ao 

Ministério de Educação foram, em sua 

grande maioria, 80%, para cursos de 

graduação de formação de professores, 

principalmente de Pedagogia e Normal 

Superior. 

As instituições superiores de ensino 

estão finalmente começando a atuar de 

forma clara e decidida em educação à 

distância. O avanço da Internet está 

trazendo grandes mudanças para a educação 

presencial, ao introduzir momentos e 

técnicas de educação à distância. E a 

educação a distância começa a aproximar-

se da presencial, a sair do nicho em que se 

encontrava. (NEVES et al., 2008) 

A educação presencial domina 

praticamente todas as modalidades de 

ensino superior. São aproximadamente 30 

cursos de graduação em funcionamento ou 

aprovados. 81 Instituições de Ensino 

Superior desenvolvem algum tipo de cursos 

à distância, a maioria de extensão, de curta 

duração. Aumentam os cursos de 

especialização. 

O panorama atual é muito dinâmico. 

As empresas estão buscando processos de 

capacitação contínua, fazendo parcerias 

com as melhores universidades. As 

Secretarias de Educação também procuram 

estas instituições superiores para convênios 

e cursos. 

Segundo Costas (2002) há cursos de 

curta e de longa duração, há cursos para 

poucos alunos (- 30 alunos) e cursos com 

mais de 15 mil alunos. Há cursos totalmente 

on-line, virtuais e outros impressos, que 

utilizam só correio. 

Em termos institucionais, a oferta de 

cursos superiores a distância poderia ser 

classificada dentro das seguintes três 

grandes tendências: 
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Instituições isoladas: são 

Universidades e Faculdades de Ensino 

Superior que já atuam na educação 

presencial e agora oferecem cursos à 

distância. Em geral começam com cursos de 

extensão, depois com cursos de 

especialização e atualmente estão 

organizando cursos de graduação. 

Associações e Consórcios: são 

Instituições de Ensino Superior brasileiras 

que unem seus esforços para oferecer cursos 

à distância em vários níveis. Há associações 

que são pontuais, temporárias, para um 

curso ou projeto específico. E há 

associações que pretendem ser duradouras, 

para juntar os melhores professores, cursos 

e recursos das instituições. 

Instituições exclusivamente 

virtuais: instituições criadas 

exclusivamente para oferecer cursos à 

distância, operando no momento apenas em 

cursos de extensão. Temos portais ou sites 

que funcionam como um campus virtual, 

em geral oferecendo cursos de extensão. 

 

O papel do professor 

 

Sabe- se que ensinar não é transmitir 

dogmaticamente conhecimentos, mas 

dirigir e incentivar com habilidade e 

método, a atividade espontânea e criadora 

do educando. Nessas condições, o ensino 

compreende todas as operações e processos 

que favorecem e estimulam o curso vivo e 

dinâmico da aprendizagem. 

Segundo Marcetto (2001, p.49) 

existem alguns princípios importantes a 

serem considerados por todos os que se 

preocupam com a aprendizagem do aluno, 

que são: 

A aprendizagem deve envolver o 

aluno, ter um significado com o seu 

contexto, para que realmente aconteça; 

A aprendizagem é pessoal, pois 

envolve mudanças individuais; 

Objetivos reais devem ser 

estabelecidos para que a aprendizagem 

possa ser significativa para os alunos; 

Como a aprendizagem se faz um 

processo contínuo, ela precisa ser 

acompanhada de feedback visando fornecer 

os dados para eventuais correções; 

Como a aprendizagem envolve 

todos os elementos do sistema, o bom 

relacionamento interpessoal é fundamental. 

No entanto, na realidade das escolas, 

quando se procura decodificar o significado 

de ensinar, as ideias definem o professor 

como agente principal e responsável pelo 

ensino, sendo as atividades centralizadas 

em suas qualidades e habilidades. Aprender 

também relaciona um único agente 

principal e responsável, o aprendiz (aluno), 

estando às atividades centradas em suas 

capacidades, possibilidades e condições 

para que aprenda. 
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Diante deste contexto, percebemos 

que o perfil do educador não mudou muito. 

Na verdade, poucos são os que fogem ao 

conceito de educação bancária, ou seja, o 

saber não passa de uma doação dos que se 

julgam sábios aos que julgam que nada 

sabem, cabendo então aos sábios dar, 

entregar, transmitir o seu grande saber. 

Portanto, a educação se torna um 

simples ato de depositar, onde os educandos 

são os depositários e o educador o 

depositante. 

Infelizmente a prática pedagógica 

docente presa este processo mecânico, aula 

expositiva, para ser copiada e decorada. 

Depois é restituída na prova e, finalmente, 

na "cola" é copiada com a máxima 

perfeição. Portanto aula, prova e cola são 

sinônimos no espírito da coisa. 

Em contraposição a esta prática 

Freire (1996, p.98) afirma que, "ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo", ou seja, a educação 

problematizadora é como prática de 

liberdade; exige de seus personagens uma 

nova concepção de comportamento. Ambos 

são educadores e educandos, aprendendo e 

ensinando em conjunto, mediatizados pelo 

mundo.  

A construção da educação 

libertadora tem que enfrentar o problema de 

selecionar o conteúdo que constituirá o 

conhecimento a ser processado na escola de 

modo democrático, competente, 

culturalmente significativo e comprometido 

com a transformação social e que, ao 

mesmo tempo, tenha por eixo os interesses 

e necessidades da maioria dos alunos. 

Aprender é apenas meio. A 

qualidade da formação básica é o fator 

modernizante mais eficaz da sociedade e da 

economia. Muito embora a valorização da 

educação no sistema produtivo moderno 

não mude a essência do capitalismo, 

introduz, na sombra de vantagem para o 

capital, oportunidades pertinentes para o 

trabalhador, que incluem parâmetros menos 

drásticos de exploração da mão de obra, 

sem falar no suporte para a cidadania do 

trabalhador. 

A educação é componente 

substancial de qualquer política de 

desenvolvimento, não só como bem em si e 

como mais eficaz instrumentação de 

cidadania, mas igualmente como o primeiro 

investimento tecnológico. 

Segundo essa linha, o educador 

passa a ser o problematizador, que desafia 

os educando que são agora investigadores 

críticos, permeados por constantes diálogos, 

pois a educação como prática de liberdade 

deve negar o conceito de isolamento e 

abstração do ser humano, assim como 

tornar o mundo uma presença constante em 

seu diálogo. 
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Sendo esta uma das características 

principais da Educação Bancária, definida e 

caracterizada por Paulo Freire quando nos 

diz: que denominava o modelo tradicional 

de prática pedagógica de “educação 

bancária”, pois entendia que ela visava à 

mera transmissão passiva de conteúdo do 

professor, assumido como aquele que 

supostamente tudo sabe, para o aluno, que 

era assumido como aquele que nada sabe. 

Era como se o professor fosse preenchendo 

com seu saber a cabeça vazia de seus 

alunos; depositava conteúdos, como alguém 

deposita dinheiro num banco. O professor 

seria um mero narrador, nessa concepção de 

educação. 

 

O Professor - Conflitos da contradição 

 

O que falar da prática avaliativa que 

acontece em nossas escolas? Por que o 

discurso do professor é inovador enquanto 

sua prática é conservadora? O que dá 

origem a esta contradição?   Velhos mitos 

impregnam a prática avaliativa que desde 

sempre esteve a serviço do autoritarismo 

dos professores. 

Hoffmann (2001) acredita que a 

contradição entre o discurso e a prática de 

alguns educadores e principalmente a ação 

classificatória e autoritária exercida pela 

maioria, encontra explicação na concepção 

de avaliação do educador, reflexo de sua 

história como aluno e professor. Existe a 

vontade de fazer diferente, porém não se 

sabe como fazer. Assim, o primeiro passo 

seria tomar consciência destas influências 

para que não se venha a reproduzir o que se 

contesta no discurso: o autoritarismo e a 

arbitrariedade. 

A educação escolar é uma 

intervenção intencional no processo 

histórico da produção concreta da 

existência humana. Portanto, o sentido 

radical e último da escola e de sua prática é 

a percussão social, o impacto e o significado 

concreto desta intervenção. No momento 

histórico de mudanças profundas, em que a 

dimensão efetivamente humana de todos e 

de cada uma das pessoas está sendo 

chamada ao palco da história, a intervenção 

educativa escolar se torna mais decisiva e 

fundamental. 

No que diz respeito à 

democratização da educação, requer que se 

discuta autonomia e gestão democrática 

como construtores indissociáveis e 

intrínsecos do processo de educação 

emancipadora. Portanto, só faz sentido 

discuti-los a partir e em função do projeto 

político-pedagógico existente numa 

unidade escolar. 

Para tanto, o referido procura 

enunciar alguns princípios e significados 

sobre autonomia e gestão democrática 

como balizadores das discussões no âmbito 
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das unidades escolares da rede pública 

estadual. (PARENTE, 2007. p.149) 

Os educadores constroem seu jeito 

de ensinar no cotidiano da sala de aula, e é 

a partir daí que deve se conduzir uma 

reflexão sobre sua prática e a construção de 

uma identidade profissional. Neste 

contexto, o educador também pode 

construir e produzir uma teoria, a partir do 

momento que se transforma em 

investigador, ou seja, quando se debruça 

sobre sua prática, fundamentando-a e 

iluminando-a sob a luz da teoria. 

O professor Freire (2006, p.111) nos 

mostra que ensinar não é transmitir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades 

para a produção do saber. Ensinar exige 

muitos fatores, estes são citados de forma 

clara e conclusiva. Uma das primeiras 

exigências é a rigorosidade metódica, o 

Educador norteando-se por este saber deve 

reforçar a capacidade crítica do educando 

auxiliando-o a tornar-se criador, 

investigador, inquieto, rigorosamente 

curioso, humilde e persistente; O facilitador 

deve ensinar os conteúdos mais também 

ensinar a pensar certo.  

Os conhecimentos contidos nos 

livros são muito importantes, porém ter 

apenas estes saberes e não estar antenado 

com a realidade do seu mundo, sabendo das 

necessidades e ocorrências do seu país, sua 

cidade, seu bairro e ainda de sua rua é 

pensar errado.    Ele ainda afirma que o 

professor precisa pensar certo para só então 

ensinar a pensar certo. Ensinar exige 

pesquisa, o autor deixa claro neste estudo 

que, ensino sem pesquisa não é ensino, 

pesquisa e ensino estão intrinsecamente 

relacionados. Ensinar exige respeito aos 

saberes do educando, o facilitador segundo 

sugestão do autor deve discutir com os 

alunos a realidade concreta a que se deve 

associar a disciplina, estabelecendo uma 

familiaridade entre os saberes curriculares 

fundamentais e a experiência social de cada 

um dos aprendizes. (Freire, 2006, p.112) 

Ensinar exige criticidade, ter uma 

postura de curiosidade e inquietação 

indagadora e discernidora. Ensinar exige 

ética, e estética, a prática educativa tem a 

obrigação moral de ser um testemunho 

rigoroso de decência e de pureza, o 

professor não pode estar longe ou fora da 

ética por ser portador do caráter formador, 

o ensino dos conteúdos não pode estar 

alheio à formação moral do educando. 

Ensinar exige também a corporeificação das 

palavras pelo exemplo, quem pensa certo 

tem consciência que palavras nada valem se 

não forem seguidas do exemplo. Pensar 

certo é fazer certo. O clima de quem, pensa 

certo deve ser o de quem busca a 

generosidade. Ensinar exige risco, aceitação 

do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação. O ser é ofendido e para ele é 
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restrito o direito à democracia, quando 

acontece qualquer uma das práticas 

discriminatórias. 

Ao longo dos tempos, teoria e 

prática aparecem em lados opostos, como se 

fossem dissociados, e o “estado” desta 

relação é objeto de críticas e controvérsias 

onde se acentua exatamente sua ausência. 

Retomando a discutida relação 

teoria/prática, assumimos que ela não pode 

ser vista como uma correlação mecânica; 

tratamos de compreender a relação que há 

entre estes dois mundos que compõem o 

humano. A construção do pedagógico é 

feita por homens que sonham, sentem, 

projetam, mas vivem num mundo histórico, 

de relações concretas, onde a teoria 

constrói. Logo, privilegiar o ensino teórico, 

baseando a formação de professores 

somente na literatura, sem a ponte com o 

cotidiano, significa colocar a prática a um 

plano sem relevância para a compreensão 

do que significa o ato docente (NOGARO, 

2002, p.276). 

O planejamento escolar é de suma 

importância, pois é um processo de 

racionalização, organização e coordenação 

da ação docente, articulando a atividade 

escolar e a problemática do contexto social.  

A escola, os professores e os alunos 

são integrantes da dinâmica das relações 

sociais; tudo o que acontece no meio escolar 

está atravessado por influências 

econômicas, políticas e culturais que 

caracterizam a sociedade de classes. Isso 

significa que os elementos do planejamento 

escolar tais como: objetivos, conteúdos e 

métodos estão recheados de implicações 

sociais, têm um significado genuinamente 

político. Por essa razão, o planejamento é 

uma atividade de reflexão acerca das nossas 

opções e ações; se não pensarmos 

detidamente sobre o rumo que devemos dar 

ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos 

rumos estabelecidos pelos interesses 

dominantes na sociedade.  

A ação de planejar é uma atividade 

consciente de previsão das ações docentes, 

fundamentadas em opções político-

pedagógicas, e tendo como referência 

permanente situações didáticas concretas 

(isto é, a problemática social, econômica, 

política e cultural que envolve a escola, os 

professores, os alunos, os pais, a 

comunidade, que interagem no processo de 

ensino). 

O planejamento escolar tem, assim, 

as seguintes funções: 

a) Explicitar princípios, diretrizes e 

procedimentos de trabalho docente 

que assegurem a articulação entre 

as tarefas da escola e as exigências 

do contexto social e do processo de 

participação democrática. 

b) Expressar os vínculos entre o 

posicionamento filosófico, 
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político-pedagógico e profissional; 

as ações efetivas que o professor 

irá realizar em sala de aula, através 

de objetivos, conteúdos, métodos e 

formas organizativas de ensino. 

c) Assegurar a racionalização, 

organização e coordenação do 

trabalho docente, de modo que a 

previsão das ações docentes 

possibilite ao professor a 

realização de um ensino de 

qualidade e evite a improvisação e 

rotina. 

d) Prever objetivos, conteúdos e 

métodos a partir da consideração 

das exigências propostas pela 

realidade social, do nível de 

preparo e das condições 

socioculturais e individuais dos 

alunos. 

e) Assegurar a unidade e a coerência 

do trabalho docente, uma vez que 

torna possível interrelacionar, num 

plano, os elementos que compõem 

o processo de ensino: os objetivos 

(para que ensinar), os conteúdos (o 

que ensinar), os alunos e suas 

possibilidades (a quem ensinar), os 

métodos e técnicas (como ensinar) 

e a avaliação, que está intimamente 

relacionada aos demais. 

f) Atualizar o conteúdo do plano 

sempre que é revisto, 

aperfeiçoando-o em relação aos 

progressos feitos no campo de 

conhecimentos, adequando-os às 

condições de aprendizagem dos 

alunos, aos métodos, técnicas e 

recursos de ensino que vão sendo 

incorporados na experiência 

cotidiana. 

g) Facilitar a preparação das aulas: 

selecionar o material didático em 

tempo hábil, saber que tarefas 

professor e alunos devem executar 

replanejar o trabalho frente a novas 

situações que aparecem no 

decorrer das aulas. 

Para que os planos sejam 

efetivamente instrumentos para a ação, 

devem ser como um guia de orientação que 

devem apresentar ordem sequencial, 

objetividade, coerência, flexibilidade.  

 

CONCLUSÃO 

Sendo assim, é importante valorizar 

o professor com salários justos e dignos e 

oferecer condições de trabalho, além de 

reorganizar o tempo e os espaços escolares, 

tornando a escola um local agradável, onde 

o estudante goste de ir e permanecer por 

estar motivada em participar de seu próprio 

processo formativo. Entende-se então que a 
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formação do professor não é feita de 

maneira distinta, primeiro a teórica e depois 

a experiência prática, mas sim no diálogo da 

prática com a teoria. E, neste diálogo, é 

necessário problematizar a experiência 

prática, buscando alternativas, avaliando o 

cotidiano escolar e as próprias ações. É 

assim que o professor aprende se aperfeiçoa 

e principalmente se descobre um 

investigador, um prático reflexivo, produtor 

de conhecimentos e um artista, capaz de 

criar suas próprias ações. 

Face ao exposto, conclui-se que o 

trabalho do professor universitário não se 

restringe à simples transmissão de 

informações e conhecimentos, mas estende-

se à necessidade de apresentá-los sob a 

forma de problemas que deverão ser 

resolvidos, situando-os num determinado 

contexto e abordando-os em uma 

perspectiva interdisciplinar. A escassez de 

financiamento e recursos pedagógicos, bem 

como as turmas, muitas vezes, superlotadas 

comprova uma profunda deteriorização das 

condições de trabalho dos docentes 

universitários. Devem ser mantidos no 

ensino superior somente os bons 

profissionais e a estes devem ser oferecidas 

boas condições de trabalho e remuneração. 

Este estudo objetivou demonstrar a 

importância da motivação de alunos e da 

valorização do profissional de docência, 

sendo tais práticas, a única maneira eficaz 

de aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem.  

Pela análise das literaturas 

consultadas nesta monografia, conclui-se 

que a má qualidade do ensino superior, em 

sua maior parte resulta da falta de 

envolvimento dos professores, gerando o 

desinteresse dos alunos. A fim de que se 

consiga chegar a uma solução para este 

problema, deve-se, primeiramente, priorizar 

a motivação dos professores, levando-os a 

envolver-se com o processo educativo. 

Toda atividade que é desempenhada com 

prazer surte efeitos positivos. Somente 

motivando primeiro os professores, é que se 

conseguirá o envolvimento dos alunos e, 

consequentemente, a melhoria do ensino 

universitário. 
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O FATOR MOTIVAÇÃO NA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Maria Betânia Costa Góes1 

 

RESUMO 

 

 

O fator motivação constituem implantar formas para conduzir pessoas em busca de benefícios 

tanto para si quanto para o grupo no qual esse membro está inserido. Pessoas desmotivadas e 

sem qualidade de vida no trabalho podem se tornar um problema para a organização. As 

instituições públicas atuais necessitam de pessoas capazes de trabalhar e facilitar a resolução 

de problemas em equipe, motivando os colaboradores e contribuindo para uma melhor 

produtividade. Desta forma, chega-se ao seguinte questionamento: Como deve-se influenciar o 

outro na motivação de uma equipe? Com o objetivo de mostrar competências e habilidades de 

como se motivar no trabalho que exerce. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica, em fontes como: artigos publicados, livros de autores específicos. Inicialmente o 

trabalho apresentou a introdução ao assunto e os elementos necessários ao desenvolvimento do 

tema, em seguida o trabalho levantou um histórico do início da motivação, as características de 

uma melhor motivação após a qualidade no ambiente de trabalho melhorar. Na conclusão foram 

feitas considerações sobre o tema apresentado em estudo.  

 

Palavras-chave: Motivação. Qualidade. Gestão. Equipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

As instituições públicas e privadas 

de um modo geral para terem sucesso neste 

século XXI, além de outros requisitos, têm 

que ter gestores que saibam lidar com 

pessoas, aproveitando, assim, a máxima 

produtividade desses indivíduos, fazendo 

com que eles tenham prazer no trabalho, e 

não que trabalhem somente por 

necessidade, efetuando assim só o 

necessário. Por isso é muito bom que 

administradores saibam como motivar. O 

conhecimento das forças motivacionais 

ajuda os administradores a compreenderem 

as atitudes de cada empregado no trabalho 

(NEWSTROM e DAVIS, 2015). 

Levar motivação a colaboradores é 

tarefa muito difícil, pois uma mesma ação 

pode motivar uma pessoa e desmotivar 

outras. Às vezes, dando uma promoção a 

um funcionário, pode-se acabar com as 

ideias do companheiro de função, deixando 

um motivado e alegre, trabalhando com 

vontade, e outro com vontade de sair da 

empresa. 

Cada pessoa se sente motivado de 

um jeito diferente, dependendo de como foi 

criado, do ambiente cultural em que vive e 

do jeito com que encara sua vida. Podemos 

perceber que algumas pessoas ficam 

satisfeitas com alguma coisa, para qual 

outra pessoa nem ligaria. Neste sentido cada 

um tem seu próprio sistema de valor. 

Em vias normais, ou seja, as pessoas 

que não fogem à regra socialmente de 

buscar crescer financeiramente por meios 

escusos, sem exercer algum trabalho 

funcional.  Sendo assim o ser humano busca 

através de seu trabalho, uma oportunidade 

de realizar as suas potencialidades, criando 

com isso uma indispensável ligação com a 

comunidade na qual vive. O trabalho só 

pode ser considerado como uma 

necessidade própria ao homem considerado 

apto socialmente correto, pois, é por meio 

dele, que se consegue reconhecer o próprio 

valor e, consequentemente, equilibrar 

expectativas e sentimentos de autoestima. 

E, à medida que esse trabalho satisfaz às 

necessidades de autodesenvolvimento, a 

motivação fortifica-se cada vez mais. 

Trata-se da estratégia mediante a 

qual a energia interior é reforçada e 

ampliada, permitindo que cada qual possa 

dar vazão aos apelos da sua motivação 

intrínseca. 

O objetivo deste estudo é mostrar, a 

partir dos vários conceitos teóricos sobre 

motivação e liderança, a interrelação entre 

motivação e satisfação das pessoas no que 

se refere trabalhar no serviço público, bem 

como compreender seus principais 

aspectos. Como contribuição, espera-se que 

este estudo identifique numa situação de 

realidade, alguns motivos que expliquem 

por que as pessoas sentem-se mais ou 
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menos satisfeitas em exercer sua profissão 

no serviço público. 

A metodologia de pesquisa utilizada 

neste trabalho é de âmbito dissertativo 

fundamentada em pesquisas teóricas 

adquiridas através livros, revistas, jornais, 

artigos em sites específicos e os 

conhecimentos adquiridos de um modo 

geral ao longo do curso. Para que então 

desta forma possa-se ser observado à 

precisão e coerência das informações 

levantadas durante todo o trabalho. 

Contudo, torna-se imprescindível 

que as Unidades de Ensino, reflitam sobre 

suas práticas e busquem novas abordagens 

de relacionar as diversas disciplinas com as 

reais necessidades dos educandos, 

considerando assim, a interdisciplinaridade 

como prática mediadora para construção de 

conhecimentos significativos. 

Os educandos por sua vez, almejam, 

sobretudo, ver sentido nos conteúdos 

trabalhados pelos docentes nas diversas 

disciplinas e as suas autênticas necessidades 

pessoais e no convívio com os seus 

semelhantes. Há, pois, habilidades e 

competências que podem ser muito bem 

desenvolvidas pelas escolas, desde que 

tenham compromisso com a aprendizagem 

e desenvolvimento pleno de seus educandos 

e buscam cumprir seu papel efetivamente. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada caracteriza-

se como exploratória e descritiva, de cunho 

qualitativo, tendo como fonte o referencial 

bibliográfico de libros obtidos em 

bibliotecas físicas e virtuais. 

As categorias temáticas criadas a 

partir da leitura minuciosa do material 

selecionado foram: origem, importância e 

significado da motivação, conceitos e 

técnicas para a melhoria na prestação dos 

serviços e a motivação do servidor público 

no ambiente de trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Origem 

 

A década de cinquenta foi um 

período fértil para o desenvolvimento de 

conceitos de motivação. Três teorias foram 

formuladas nesse período, as teorias X e Y, 

a Hierarquia das Necessidades, e a teoria da  

Motivação-Manutenção. As teorias 

X e Y, de Douglas McGregor, representam 

dois conjuntos de hipóteses extremadas e 

irreais sobre a natureza do homem: uma 

basicamente negativa, denominada teoria X 

e outra basicamente positiva, denominada 

teoria Y. 

Maslow (2012, p.56), na sua teoria 

da hierarquia das necessidades, afirma que 

existem cinco necessidades que deixam de 

motivar quando substancialmente 

satisfeitas. Herzberg propôs uma teoria 
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Bifatorial de motivação-manutenção. 

Maslow (2012) se preocupava com as 

fontes de motivação no sentido da vida em 

geral, enquanto Herzberg focalizou as 

fontes de motivação que pareciam estar 

relacionadas ao trabalho e às realizações no 

trabalho. 

McClelland conduziu pesquisas 

relativas à necessidade de realização. 

Afirma que as pessoas com alto nível de 

auto realização, têm necessidade 

compulsória de sucesso e tendem ao auto 

desempenho. A maior parte das teorias 

atuais que consideram a motivação como 

uma predisposição interior para a ação, tem 

suas raízes nos conceitos que priorizam as 

necessidades como fontes de energia, 

capazes de dinamizar o comportamento 

motivacional. 

Tais enfoques estão mais 

preocupados em descobrir as origens das 

forças motivacionais, o que significa 

conhecer especialmente de que maneira os 

seres vivos se comportam. Aquilo que mais 

importa, a partir daí, é desvendar como se 

dá a psicodinâmica da motivação. Antes da 

chamada revolução industrial, ninguém se 

preocupava com os problemas da 

motivação das pessoas. As unidades de 

produção eram pequenas e as técnicas de 

produção muito simples. O dia de trabalho 

era longo, mas não havia problemas acerca 

da utilização dos esforços humanos e da 

motivação. 

Quando a indústria cresceu, com o 

aumento de capitais, fábricas, maquinários, 

começou a visar um aumento de 

produtividade. O trabalhador passou a ser 

um outro elemento do processo de 

produção. E acreditou-se que o melhor 

incentivo seria o dinheiro. O colaborador 

era estandardizado numa administração 

científica. 

O pai da ideia foi Taylor. “Todas as 

pessoas são iguais, e a administração 

científica vai aumentar a satisfação do 

trabalhador” concepção Tayloriana. O 

colaborador começou a ser pago em função 

da produção, com salários adicionais. No 

entanto, perceberam as pessoas, que não 

podiam produzir além de certo nível, pois 

não podiam exceder as demandas do 

mercado, já que seriam despedidos. Entrou 

em jogo a necessidade de segurança 

(HERZBERG, 2012) 

As reais causas da motivação 

humana iniciaram, e então a administração 

científica começou a ter enormes prejuízos. 

Aparecendo finalmente Elton Mayo, 

denominado para resolução de fracassos em 

uma organização. Realizou assim, Mayo, 

uma série de experiências, reconhecendo 

que as pessoas buscavam mais do que 

dinheiro no trabalho e necessitavam de 

outros estímulos. Verificou que eles 
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desejavam pertencer a um grupo, e serem 

considerados como membros significativos 

do mesmo.  

Na proporção que os trabalhadores 

passaram a obter um melhor êxito no 

exercer do seu trabalho diário passou então 

a existir um sentimento maior do seu valor 

pessoal principalmente quando começam a 

participarem das decisões internas que 

possam melhorar o desempenho no seu 

ambiente de trabalho. E, ainda se pode 

destacar, que o fator motivação é crescente 

quando existem incentivos e estavam sendo 

inclusos, como: segurança, afiliação, 

estima, interesse pelo trabalho e êxito. O 

grande administrador Mayo, iniciou assim, 

o movimento de relações humanas. 

Neste sentido, os exemplos dos 

trabalhos exercidos e publicados de Mayo, 

passou a servir para mostrar que a 

produtividade aumenta consideravelmente 

quando os trabalhadores conseguem, 

através de  experiências adquiridas, um 

sentimento maior de valor pessoal: 

participando nas decisões que afetavam o 

seu trabalho, ter um envolvimento no 

próprio trabalho, sentir-se mais seguros em 

seu trabalho, devido ao tratamento 

permissivo e amistoso do experimentador, 

ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro, 

devido ao sistema de recompensa como 

incentivo ao grupo. 

Alguns pesquisadores, como 

Maccoby (2013, p.49), por exemplo, 

assinalam que o trabalho representa o 

referencial que reata o homem ao mundo da 

realidade e assim fornece os indícios 

necessários que se precisa, para conhecer as 

expectativas, as ideias e as visões pessoais 

que fazem sentido para cada um. 

 Isso, sem dúvida, ajuda também a 

disciplinar talentos, bem como facilita 

redirecionar aqueles impulsos que já fazem 

parte das características de cada um. Só 

então há condições de delinear com mais 

clareza o conceito de motivação como 

aquilo que liga o desejo natural das pessoas 

de se engajarem em atividades de trabalho, 

mas agora fazem pelo prazer que elas 

proporcionam, tendo em vista a satisfação 

interior que podem oferecer. 

Maslow (2012, p. 54), tomando por 

base as suas observações como psicólogo 

clínico, percebe que duas premissas são 

importantes a respeito do comportamento 

motivacional. Inicialmente, propõe que as 

pessoas assumam o papel de portadoras de 

desejos, estando principalmente motivadas 

em procurar satisfazer a tipos específicos de 

necessidades.  

Para ele, quando essas necessidades 

não podem ser satisfeitas, o indivíduo é 

interiormente invadido por um estado de 

tensão que procura reduzir a todo custo. 

Quando não é possível encontrar aquele 
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fator que reduz tal tensão interna, as 

necessidades não satisfeitas não 

desaparecem, continuam representando 

estados interiores inoportunos, indesejáveis 

e desagradáveis, o que aumenta a 

necessidade de se livrar dela como único 

meio de baixar os níveis praticamente 

insuperáveis de ansiedade.  

Para melhor manejar o conceito de 

motivação, um bom ponto de partida é ligá-

lo ao sentido que as pessoas dão ao seu 

trabalho. Torna-se particularmente difícil, 

senão até mesmo impossível, experimentar 

qualquer tipo de satisfação motivacional 

quando se está ligado a um trabalho que não 

tem ou não faz o menor sentido. As 

empresas querem funcionários motivados, 

mas não sabem como motivá-los. De um 

lado, porque ainda não se sabe distinguir 

entre o que é causa e o que é efeito no 

comportamento motivado. 

E, também, não se descobriu, se o 

comportamento é causado por fatores 

intrínsecos ou extrínsecos ao indivíduo ou 

ao grupo. As diferenças entre as pessoas 

dificultam enormemente a definição de 

parâmetros universais que as empresas 

possam utilizar para motivar as pessoas em 

igualdade de condições.  

Há sempre um componente 

subjetivo na motivação que provoca uma 

enorme complicação. A motivação 

funciona como um dinamizador, um 

impulsionador do comportamento humano. 

Muitos gerentes rotulam como preguiçosos 

empregados que parecem não ter 

motivação. 

Lévy-Leboyer (2014, p.54) propõe 

que, de alguma forma, as pessoas precisam 

do trabalho, uma vez que ele atende a 

necessidades econômicas no sentido de se 

adquirir o necessário para a sobrevivência; 

as necessidades sociais de se pertencer a um 

grupo e àquelas necessidades que buscam 

auto realização.  

Os empregados estão à busca de 

cargos que tenham algum significado e 

permitam a sua própria auto realização. 

Trabalhar, produzir, contribuir para o 

progresso ao fazer uma obra útil, representa 

uma afirmação da própria liberdade e 

identidade. É esse trabalho que situa o 

indivíduo na sociedade, sendo que pelas 

experiências de vida ativa são construídas a 

identidade e a personalidade de cada um.  

Quando o trabalho se transforma em 

uma atividade secundária ou fonte de mal-

estar, uma parte do esqueleto social é 

fragmentada e a dinâmica tradicional do 

desenvolvimento da personalidade é 

colocada em dúvida. Em situação de 

trabalho, as pessoas querem ser respeitadas 

enquanto indivíduos, bem como valorizam 

o reconhecimento por suas realizações, 

lealdade e dedicação. 
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Dentro de uma perspectiva mais 

abrangente, os modelos de administração 

consideram os trabalhadores como 

indivíduos que se mostram motivados por 

um conjunto mais complexo de fatores, que, 

por sua vez, guardam correlações entre si. 

Além disso, começa-se a admitir, como 

ponto de partida, as restrições impostas 

pelas diferenças individuais em situação de 

trabalho.  

 

Importância e significado da motivação 

 

Glasser (2012, p.15) propõe que, o 

fracasso da maioria de nossas empresas não 

está na falta de conhecimento técnico. E, 

sim, na maneira de lidar com as pessoas. 

Foge à nossa compreensão o hábito dos 

administradores de achar que os 

trabalhadores não produzem com 

qualidade, apenas por falta de 

conhecimento técnico. Na realidade, isso 

está ocorrendo devido à maneira como são 

tratados pela direção das empresas.  

O problema do comportamento 

humano nas organizações sempre existiu; 

contudo, somente no momento em que as 

empresas já não precisam se preocupar 

tanto com dificuldades tecnológicas, por 

causa das máquinas inteligentes, tampouco 

com os recursos financeiros devido a uma 

economia relativamente estável, é que se 

reconhece que o sucesso esperado não tem 

sido possível atingir.  

Se a tecnologia já não é problema, se 

a inflação está relativamente controlada, 

tudo deveria ser melhor e não está sendo. É 

assim que as pessoas estão agora ganhando 

lugar de destaque, pois o relativo fracasso 

só pode estar ocorrendo porque 

provavelmente elas sejam o principal 

problema. Com essa tendência de 

revalorização, muito se tem pesquisado e 

escrito sobre o tema da motivação. Essas 

novas propostas têm claramente inundado 

não somente as teorias organizacionais, 

como também as práticas de gestão em 

administração de maneira geral (LATHAN, 

2015). 

Por mais que se tenha conseguido 

aperfeiçoar as técnicas e os procedimentos 

de escolha, desenvolvimento e 

compensação das pessoas no trabalho pela 

gerência de recursos humanos, as empresas 

parecem continuar enfrentando os mesmos 

e antigos problemas. Isso permite suspeitar 

que as dificuldades não tenham, neste caso, 

sido originadas simplesmente pela 

qualidade das técnicas utilizadas nas 

diferentes áreas especializadas em gerir 

pessoas. As raízes desses problemas são 

mais profundas do que se possa imaginar e 

estão menos evidentes do que se gostaria de 

desejar. 

A diversidade de interesses 

percebida entre os indivíduos permite 

aceitar, de forma razoavelmente clara, que 
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as pessoas não fazem as mesmas coisas 

pelas mesmas razões. É dentro dessa 

diversidade que se encontra a principal 

fonte de informações a respeito do 

comportamento motivacional, por 

paradoxal que isso possa parecer. Quando 

se fala de motivação humana, parece 

inapropriado que uma simples regra geral 

seja considerada como recurso suficiente do 

qual se lança mão quando o objetivo é a 

busca de uma explicação ao mesmo tempo 

mais abrangente e mais precisa sobre as 

possíveis razões que levam as pessoas a agir 

(LEVY LEBOYER, 2014). 

 

Conceitos e técnicas para a melhoria na 

prestação dos serviços 

 

Da mesma forma que o objetivo de 

melhoria, o envolvimento das pessoas em 

todas as fases da prestação dos serviços é 

fundamental. Quanto mais preparados os 

funcionários para enfrentar problemas 

referentes à qualidade na prestação dos 

serviços, melhores níveis de produtividade 

serão obtidos.  

O processo inicia-se com a 

identificação das necessidades e 

expectativas do cliente, manifestas nas 

dimensões do serviço. Com base nestas 

dimensões, a empresa pode identificar seus 

projetos críticos-chave e adequá-los às 

necessidades dos seus clientes (LUDWIG, 

2011, p.43). 

Para uma melhoria do atendimento 

ao cliente na prestação dos serviços, é 

necessário estabelecer prioridades por meio 

dos processos que aumentam 

imediatamente a satisfação do cliente com o 

serviço prestado. A definição das 

prioridades no processo de melhoria 

consiste em identificar tarefas, 

procedimentos (atividades) ou sistemas, 

fundamentais para a qualidade dos serviços. 

A seguir, são apresentadas 

ferramentas e técnicas que podem ser 

utilizadas para determinar as dimensões e 

requisitos dos serviços. Estas ferramentas 

ou técnicas de gestão da qualidade podem 

ser utilizadas na identificação das causas 

significativas de alguns efeitos não 

desejados. Entre estas técnicas para a 

melhoria da prestação de serviços, pode-se 

citar (LUDWIG, 2011, p.43): 

• Gestão da Qualidade Total (TQM); 

• Os Círculos de Controle da 

Qualidade (CCQ); 

• O Desdobramento da Função 

Qualidade (QFD);  

• O ciclo Plan-Do-Check-Act 

(PDCA)  

Estas técnicas e ferramentas são 

úteis para analisar a melhoria do 

atendimento ao cliente durante a prestação 

de um serviço, visando a sua satisfação 

final. 
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A motivação do servidor público no 

ambiente de trabalho 

 

Na atual conjuntura, uma das buscas 

essenciais do ser humano é a qualidade de 

vida, pois, estar em equilíbrio sócio 

econômico, familiar e é claro, consigo 

mesmo é estar de bem com seus afetos e 

emoções, pois por mais difícil que seja 

lidarmos com esses sentimentos, não 

podemos fugir deles, entretanto a todo 

momento estamos mantendo contato com 

outras pessoas tendo em vista que o 

surgimento de afetos e emoções é algo 

bastante natural nas relações humanas. 

Para se obter uma qualidade de vida 

estável é necessário aliar uma série de 

fatores que darão sustentação ao bom 

funcionamento biopsicossocial e espiritual 

da pessoa humana, onde esses fatores 

seriam: reconhecimento, condição 

financeira estável, nível de estresse 

aceitável, boa alimentação, lazer, afetos e 

emoções entre outros, tendo em vista que no 

trabalho não se dá diferentemente, mas, os 

afetos e as emoções são os pilares que 

norteiam essa tão almejada qualidade de 

vida. 

Segundo Zanelli, et. al. (2014, p. 

207): “poucos de nós não compartilham a 

crença de que as emoções, e especialmente 

os afetos dão uma tonalidade especial a 

existência humana e devem exercer um 

papel importante na sobrevivência da 

espécie, na construção histórica, no 

ajustamento social e no desenvolvimento da 

pessoa.” 

Desta forma, fica explícito que a 

maioria das pessoas concordam que as 

emoções, e especialmente os afetos dão um 

colorido extremamente significante a 

existência do homem, apontando o 

importante papel exercido por estes, dessa 

forma, o fenômeno trabalho também opera 

embasando-se nesses dois aspectos para 

alicerçar a condição individual e coletiva na 

qualidade de vida dos trabalhadores que 

estão inseridos no mercado de trabalho. 

Ressaltando esses aspectos no 

mercado informal, é claro e notório que 

essas relações se estabelecem de forma mais 

natural entre os indivíduos que o compõem, 

tendo em vista que os laços de afeto 

semeados nesse meio é demonstrado por 

exaltação emocional em muitos dos casos, 

pois quando um companheiro de trabalho é 

perseguido, nesse instante sem adentrar no 

mérito, se essa perseguição é justa ou 

injusta, pelo sistema, nota-se que os 

trabalhadores se protegem, tentando 

preservar-se individualmente e preservando 

também o seu conviva de trabalho. 

Vivenciando diariamente essas 

situações, e desamparados pelo poder 

público, estes trabalhadores em sua maioria 

não conseguem obter uma qualidade de vida 

digna, pois estão suscetíveis a uma 
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infinidade de moléstias e mazelas que 

circundam o seu dia a dia e 

consequentemente de seus familiares. 

Dentre vários fatores que 

contribuem para fortalecer o vínculo do 

indivíduo com o trabalho, pode-se 

descrever os fatores: satisfação, 

envolvimento e comprometimento são 

vínculos que tendem a apresentar níveis 

significativos de correlação positiva entre 

si.  

Assim sendo, o indivíduo que se 

apresenta mais satisfeito, envolvido e 

comprometido com o seu trabalho, 

demonstra maior vínculo com sua arte 

laboral. Dessa forma, uma condição de 

trabalho que não possibilite que o 

trabalhador vivencie as relações acima 

descritas, dificilmente conseguirá manter 

um vínculo verdadeiramente forte com o 

seu trabalho. 

Contudo, as relações estabelecidas 

entre professor e aluno precisam ser 

consideradas e definidas. Cada um no seu 

papel, pois, “é necessário saber quem é 

quem, porém, com respeito, a mutualidade, 

a reciprocidade são indicadores de 

alteridade que precisam ser preservados”. 

(FAZENDA, 2013). Considerando ainda, 

nessas relações alguns dos pontos 

relevantes no processo de ensino e 

aprendizagem, em sala de aula, como a 

subjetividade e a objetividade pretendida 

pela instituição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora o comportamento 

motivacional implique uma ação por parte 

do indivíduo, ele está ligado a estruturas 

estáveis de sua personalidade. Como a 

personalidade, então, as características 

motivacionais permanecem de alguma 

forma estáveis ao longo dos anos. É dessa 

forma que o Estilo de Comportamento 

Motivacional pode ser entendido como um 

perfil estrutural básico ou como uma 

espécie de modelo interior.  

As pessoas trazem, dentro de si 

mesmas, seus potenciais motivacionais que 

são as suas necessidades, as suas pulsões e 

seus desejos. A forma pela qual esse 

conjunto é atendido determina maiores ou 

menores níveis de satisfação motivacional. 

É por isso que medidas administrativas de 

caráter genérico e impessoal podem ser 

consideradas como altamente 

desmotivantes.  

Da mesma forma, as organizações 

devem considerar que são impotentes para 

motivar quem quer que seja, pois, as 

pessoas já estão motivadas ao serem 

portadoras de necessidades próprias. Elas só 

podem oferecer a oportunidade para que as 

forças motivacionais entrem em ação. 

Parece ser um paradoxo o fato de não se 

conseguir motivar quem quer que seja, ao 
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mesmo tempo em se consegue ser capaz de 

desmotivar os outros pelo não-atendimento 

da sua diferença individual de Estilo 

Motivacional. 

São as necessidades e não aquilo que 

satisfaz essas necessidades a fonte da 

sinergia motivacional. Cada pessoa tem um 

conjunto de necessidades estruturadas de 

maneira particular, dando, portanto, valor e 

sentido diferentes aos fatores de satisfação. 

Em situação de trabalho, por exemplo, só 

valorizará novos desafios quem estiver 

incomodado com a rotina de atividades 

repetitivas e desinteressantes; só valorizará 

o relacionamento harmônico com os 

colegas, aqueles que se sintam realmente 

mal por estarem privados de uma 

convivência agradável, e assim por diante.  

Não somente a análise dos dados 

obtidos através da pesquisa, como, também, 

numerosas teorias mostram que, do ponto 

de vista da interação do indivíduo com o seu 

ambiente profissional, o enfoque mais 

adequado difere daquele, tradicionalmente, 

adotado.  

Sabe-se, atualmente, que as pessoas 

podem ter todos os tipos de necessidades 

interiores e tender para os mais variados 

objetivos sem que seja necessário 

estabelecer uma prioridade hierárquica 

entre tais objetivos, como o apresentado por 

muitos trabalhos que se utilizam da teoria de 

Maslow. Assim sendo, a possível solução 

para um melhor conhecimento da 

motivação não será organizar as pessoas em 

função dos conjuntos de objetivos 

motivacionais parecidos, mas descobrir a 

maneira pela qual cada um perseguir 

diferentes caminhos para chegar a um 

mesmo objetivo.  

O ser humano, quando elabora para 

si mesmo uma estratégia comportamental, 

escolhe um caminho que seja o mais natural 

ao seu tipo de preferência motivacional. 

Considerando que todas as pessoas 

possuem, ao mesmo tempo, as quatro 

orientações de Comportamento 

Motivacional (participação, ação, 

manutenção e conciliação), aquilo que vai 

diferenciar uma da outra é a ênfase que cada 

uma mostra em termos dessas diferentes 

preferências.  

São os orientadores mais, 

frequentemente, utilizados, ou melhor, o 

primeiro estilo, aquele que dirigirá 

especialmente o processo de orientação 

perceptiva na busca dos esquemas 

produtores ou fatores de satisfação 

existentes interna ou externamente aos 

indivíduos. 

Do ponto vista da motivação 

intrínseca, as pessoas são vistas como 

possuidoras de necessidades que lhes são 

próprias, e as leva a tirarem o melhor 

partido que podem daquilo que já possuem, 

isto é, seus conhecimentos, habilidades e 
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experiências acumuladas. Cada um é visto 

como impelido para o aproveitamento do 

seu potencial interior. As habilidades 

intelectuais e os potenciais de emoções 

desempenham importante papel nesse 

contexto. Isto configura aquilo que alguns 

autores denominam de auto realização. 

A escola, portanto, deverá rever suas 

teorias e práticas, como a possível 

interdisciplinaridade que poderá ser 

desenvolvida no cotidiano escolar. 

Buscando, assim, chegar a uma educação 

que favoreça a construção de 

conhecimentos efetivos, partindo dos 

princípios e valores, como: o respeito ao 

conhecimento do outro, a cooperação, o 

diálogo constante, na busca de preparar 

pessoas para atuar criticamente no meio em 

que se estão inseridas e que almejam a 

proficiência a partir de um novo agir 

socialmente para o bem de todos. 
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