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INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se que, saberes sobre a educação, ensino, metodologias, técnicas de 

ensinagem e tudo mais que está imerso a esse contexto é algo extremamente 

discutido e pesquisado, porém, as práticas pedagógicas do saber e poder, ainda 

hoje no século XI, se encontram embasadas em modelos arcaicos. 

Esse trabalho será executado, a partir de dados qualitativos e informações 

pertinentes ao assunto, encontrados em livros e artigos. 

Quanto ao objeto de estudo a pesquisa estará embasada sobre as perspectiva da 

Inovação e a criatividade do docente do ensino superior para atuar na universidade 

na contemporaneidade; quanto aos objetivos, os mesmos estarão permeados, 

fundamentando-se na temática proposta, tendo em vista a realização de analise da 

metodologia de ensino na Faculdade da Cidade do Salvador quanto aos projetos de 

criatividade e a inovação; Quanto a forma de realização, buscar-se-á aprofundar os 

fundamentos, a partir das leituras de textos dos autores reconhecidos na área que 

nos possibilitarão a realização de estudos mais esquematizados referentes ao objeto 

de estudo. 
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1. ESTATUTO DO GRUPO 

 
ESTATUTO DO GRUPO DE DOCÊNCIA 

DECRETO TURMA Nº 0312 DE 27 DE SETEMBRO DE 2012 
(Redator do Estatuto Coletivo Docência - Professor Bruno Lima - Analista de Sistemas) 

 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 01 – Fica decretado que o saber ensinar depende diretamente da ação aplicada 
ao verbo ACREDITAR, como Inicio e fim de sua quadratura na aplicação da tríade 
da educação que diz que devemos SENTIR, PENSAR e AGIR acreditando no 
ensinar aprendendo a dividir. (Professor Bruno Lima - Analista de Sistemas)  
 
I - O amor, o tempo, o espaço, os conceitos, a atenção, a palavra com os 
pensamentos que possam colaborar com o grupo, somando as suas competências.  
 
II - Multiplicando os saberes multidisciplinares, interdisciplinares aos docentes e 
discentes envolvidos e comprometidos com a turma 0312 e/ou futuras.  
 
Art. 02 – Fica decretado que o autoconhecimento é um ponto fundamental para o 
processo de aprendizagem humana. Portanto cabe ao educador superar-se, 
quebrando paradigmas equivocados e construindo o ensino-aprendizado de acordo 
com o seu tempo espaço. (Professor Valber Texeira - Economista)  
 
Art. 03 – Fica decretado que o direito de se expressar livremente e ser respeitado 
pelo grupo serão garantidos. (Professora Rejane Paz - Museóloga) 
 
Art. 04 – Fica decretado que a humildade e a coerência deverão ser à base de 
sustentação desse grupo. (Professora Rafaela Augusta - Historiadora)  
 
Art. 05 – Fica decretado que todos terão como requisito permanente à amizade e o 
respeito. (Professor Erick Farias - Historiador)  
 
Art. 06 – Fica decretado que haverá respeito e tolerância à explanação de opiniões 
intelectuais e/ou pessoais. (Professora Kely Santos - Letras)  
 
Art. 07 – Fica decretado que todos devem respeitar as diferenças de personalidade 
entre os colegas. (Professora Maristela Oliveira - Enfermeira)  
 
Art. 08 – Fica decretado que o interesse coletivo sobreporá o interesse individual! E 
com olhos da ternura desvendaremos os mistérios do saber convergindo esforços 
para transformar o mundo em um lugar melhor. (Professora Eva Bahia - 
Administradora)  
 
Art. 09 – Fica decretado que o uso ilimitado e indiscriminado da criatividade e da 
liberdade poética seja garantido. (Professora Daniela Bulcão - Secretária Executiva)  
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Art. 10 – Fica decretado que a gentileza se torna membro emérito do nosso grupo de 
estudo em docência do ensino superior. (Professora Rosiane Mercia – Psicóloga) 
 
Art. 11 – Fica decretado o direito a diversidade cultural. (Professora Cristina Soares - 
Teóloga)  
 
Art. 12 – Fica decretado que toda e qualquer decisão referente às ações do grupo de 
docência em sala, deverá ser colocada em votação, sendo decidido pelos presentes 
no ato da mesma. (Professora Raema Nascimento - Assistente Social)  
 
Art. 13 – Fica decretado buscar o conhecimento plenamente baseado na justiça e na 
igualdade. (Professora Elaine C. Campos – Desenhista Industrial)  
 
Art. 14 – Fica decretado a socialização do conhecimento buscando sempre o 
crescimento coletivo. (Professora Mariluse Dias - Historiadora)  
 
Art. 15 – Fica decretado que a solidariedade, compreensão e companheirismo com o 
outro, seja tomado como base principal deste conviver docente. (Professora Isabela 
Araújo - Letras)  
 
Art. 16 – Fica decretado que a ética social e profissional venha existir dentro do 
nosso ambiente de aprendizagem e fora do mesmo. (Professor Leonardo Sousa - 
Pedagogo)  
 
Art. 17 – Fica decretado que a educação e o educador sejam valorizados pela 
sociedade brasileira dentro e fora das salas de aula, e de preferência na consciência 
de cada um de nós. (Professor Fabio Victor - Ciências Naturais) 
 
Art. 18 – Fica decretado que o ensino-aprendizagem seja a principal meta do nosso 
grupo de estudo e pesquisa; e que os professores respeitem os seus alunos e os 
alunos a eles. (Professora Neuri Marinho - Administradora)  
 
Art. 19 – Fica decretado o direito a diversidade religiosa. (Professora Giselia 
Marques – Teóloga)  
 
Art. 20 – Fica decretado que além do respeito às diversidades para com os 
participantes do grupo, com total possibilidade de expressar suas opiniões e 
conceitos a observação que estará sempre aberta ao fundamentado em todos os 
demais artigos que contemplam está igualdade de respeito, amizade, harmonia, 
alegria, bom humor, amor ao próximo, que comungamos está unidade docente, 
afirmada aos demais praticantes. (Professor Bruno Lima - Analista de Sistemas)  
 
Art. 21 – Fica decretado que os docentes envolvidos deverão trabalhar sempre com 
objetividade, clareza e informações verdadeiras, fundamentando a pesquisa; onde 
todos ficaremos comprometidos com a ação do ensino e do aprender com os alunos 
do ensino superior. (Professora Marilúcia Magalhães - Coordenadora do Curso).  
 
Oficina 01 Completas – 26/09/2012 04h20 - 9h30min. – 17/10/2012 - 12h17min. – 28/10/2012-
13h12min. Participação da Turma 0312 de 2012_1 - Curso de Especialização em Docência do Ensino 
Superior. 
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2. TEXTO LIVRE 

A METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR X INOVAÇÃO E CRISTIVIDADE NA 

FACULDADE DA CIDADE DO SALVADOR NOS TEMPOS ATUAIS 

 

Daniela Cristina Nunes Bulcão1 

Elaine Conceição Campos2 

Erick Nazaré de Farias3 

Leonardo Santos Souza4 

Rosiane Mercia Lyra Pinheiro5 

 

RESUMO 

Este trabalho aborda a metodologia do ensino superior aplicada na Faculdade da 
Cidade em contraposição a inovação e a criatividade, com as transformações do 
mundo contemporâneo. Aponta o professor como principal agente da inovação do 
processo didático. 
 

Palavras Chaves: Metodologia do ensino superior, inovação e a criatividade. 

 

Os antigos moldes do ensino superior têm sido permeados, “invadido” pelas novas 

tecnologias que não pedem licença para se fazer presente. A inventividade e a 

criatividade podem ser fatores capazes de transformar o processo educativo do 

ensino superior na Faculdade da Cidade do Salvador. 

                                                            
1  Graduada em Secretariado Executivo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2009. 
Discente do Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do 
Salvador, em 2012. 
2 Graduada em Desenho Industrial com habilitação em Projeto do Produto pela Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), em 2009. Discente do Curso de Especialização em Docência do Ensino 
Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
3 Graduado em História pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) em 2011. Discente do Curso 
de Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
4 Graduado Pedagogia pelo  Instituto Baiano de Ensino Superior (IBES-FACSAL) em. Discente do Curso 
de Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
5  Graduada em Psicologia pela Universidade Salvador (UNIFACS). Discente do Curso de 
Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
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A quebra de velhos paradigmas na educação superior precisa ser reconstruída, pois 

para o aluno é imprescindível a aplicação dos meios de interação com estas 

tecnologias que tanto vivemos extraclasses. Elas estão cada vez mais presentes em 

nossas vidas. É inútil não incorporá-la, hoje, é uma realidade que faz parte do 

cotidiano não só dos alunos, porém, no ambiente acadêmico universitário ainda há 

essa carência na aplicabilidade e utilização destes recursos, como meios de prender 

a atenção destes discentes. A universidade é um lugar capaz de propagar modelos, 

por isso de acordo com Morin:  

[...] A universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza uma herança 

cultural de saberes, ideias e valores, que acaba por ter um efeito 

regenerador, porque a universidade se incumbe de reexaminá-la e transmiti-

la. Morin (2000, p. 9-10) 

A preocupação com a didática, o modo de ensinar e as técnica não podem 

ultrapassar a necessidade que tanto alunos quanto professores tem em estar 

presente com a realidade que nos cerca e nos mostra diariamente o quanto é 

necessário reinventar os métodos educativos. 

Devemos analisá–los e procurar transformá-los pela inovação e criatividade. O 

professor não deve ser o detentor de um conhecimento pré-moldado e sim o 

provocador de um pensamento livre e inovador, utilizando da sabedoria ele precisa 

realoca-se neste novo tempo e espaço: a sala de aula,o qual sempre foi um 

ambiente “engessado”.Os alunos como receptores de informação e professores 

transmissores dela, isso já não cabe a muito em nossa realidade.  

Precisamos fazer acontecer à mudança que precisamos em nossas universidades. 

Perseverança é o melhor caminho para mostra àqueles que fingem não entender 

que isso é imperativo. É preciso existir interação, criatividade e amor pelo que se 

pratica, assim teremos “entrega” e dedicação na execução o nosso saber-fazer 

pedagógico.  
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Popular 

Científico 

Filosófico 

Religioso 

Artístico 

3.  ESQUEMA LOGÍSTICO 

1. Conhecimento, Ciência e Pesquisa 

 

1.1. Conhecimento      Apreensão intelectual de um fato ou de uma verdade 

como o domínio (teórico ou pratico) de um assunto, uma parte, uma ciência, 

uma técnica, etc... 

 

 

1.1.1. Tipos de Conhecimento 

 

 

 

1.1.1.1. Conhecimento Popular  baseia-se em opiniões não comprovadas, 

necessário para a vivencia do cotidiano, possível verificar o presente e fazer 

previsões. Aquisição independe de estudos e pesquisa ou aquisição de 

métodos.  

 

 

1.1.1.1.1. Características                         

 

 

 

1.1.1.2. Conhecimento Científico   baseia-se em opiniões não comprovadas, 

necessário para a vivencia do cotidiano, possível verificar o presente e fazer 

previsões. Aquisição independe de estudos e pesquisa ou aquisição de 

métodos. 

 

 

1.1.1.2.1. Características 

 

 

 

Vulgar 

Sensível 

Comum 

Empírico 

Racional 

Objetivo 

Factual 

Analítico  
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Razão 

Fazer algo 

Realizar tarefas   

Profissionalização 

Distinção entre certo e errado 

Analisa as ideias 

Relações conceptuais 

Exigências  

Ato de fé 

Trata revelações de divindades 

Textos fundamentados para quem crê 

Evidencias inquestionáveis  

Objetiva sentir 

Preocupação com o modo 

 Não pensar 

Produz emoções 

1.1.1.3. Conhecimento Filosófico       esforço da razão pura no sentido de questionar 

os problemas humanos e poder fazer uma distinção entre o certo e o errado, 

valendo-se apenas das luzes da própria razão.  

 

 

1.1.1.3.1. Características 

 

 

1.1.1.4. Conhecimento Religioso     parte do princípio de que as verdades de que 

trata são infalíveis ou indiscutíveis. 

 

 

1.1.1.4.1. Características 

 

1.1.1.5. Conhecimento Artístico         baseia-se na interação produzindo emoções.  

 

 

 

1.1.1.5.1. Características 

 

 

1.1.1.6. Conhecimento Técnico      não advêm apenas do instinto, das sensações, 

das observações ingênuas.  Intervém a razão.  

 

 

 

1.1.1.6.1. Características 
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Lógica 

                     

Matemática    

 

Quanto aos 
objetivos 

 

 

 
 
Quanto à forma  

de estudo 
 

 

Quanto ao objeto 

Bibliográfica      

Experimental 

Campo 

Exploratória 

Descritiva 

Explicativa

Teórica   

Metodológica 

Empírica     

Prática ou pesquisa-ação        

1.2. Ciência Conhecimento      aprendido dos registros dos fatos, causas e 

efeitos. 

 

 

 

1.2.1. Classificação das ciências 

 

 

1.2.1.1. Formais    Se preocupam com os enunciados com os estudos das ideias. 

1.2.1.2. Factuais     Se preocupam com as ciências: Naturais (Química, Biologia, 

Geologia, Astronomia; Cultural, sociais ou humanas: Linguística, 

Antropologia, Sociologia, Economia, Política, História, Psicologia e outras. 

1.3. Pesquisa       Atividade que visa a busca de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

1.3.1. Tipos de 

   pesquisa 

 

 

 

 

1.3.1.1. Quanto aos objetivos 

1.3.1.1.1. Teórico         estudo das teorias. 

1.3.1.1.2. Metodológica        análise do modo de fazer ciência. 

1.3.1.1.3. Empírica         codifica o lado mensurável da realidade. 

Naturais 

Culturais, sociais ou 

humanas 

Formais 

 

 

Factuais 
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Escolha do tema e elaboração do projeto  

Coleta do material 

Seleção e organização do material 

Redação oficial e divulgação 

1.3.1.1.4. Prática ou pesquisa-ação       intervenção na realidade social, interação 

entre pesquisador e pesquisado. 

1.3.1.2. Quanto à forma de estudo 

1.3.1.2.1. Exploratória        acontece na fase preliminar, antes do planejamento 

formal do trabalho. 

1.3.1.2.2. Descritiva      observação, analise, registro, classificação e 

interpretação dos fatos, sem a interferência do pesquisador. 

1.3.1.2.3. Explicativa      vai além do registro, da análise, da classificação e da 

interpretação dos fenômenos em estudo. Seu objetivo é aprofundar o 

conhecimento da realidade. 

1.3.1.3. Quanto ao objeto 

1.3.1.3.1. Bibliográfica    solução de problemas através do emprego 

predominante de informações provenientes de materiais gráfico, sonoro ou 

informatizado. 

1.3.1.3.2. Experimental  sua finalidade é observar e interpretar as reações e 

as modificações ocorridas no objeto de pesquisa ou seja, seu efeito ou sua variável 

independente. Nesse tipo de pesquisa o investigador interfere na realidade. 

1.3.1.3.3. Campo é desenvolvida nas ciências sociais, aplicação de 

questionários, entrevistas, protocolos, observações, coleta de dados. 

 

1.3.2. Etapas para a elaboração  

de uma pesquisa 

 

 

1.3.2.1. Escolha do tema e elaboração do projeto      escolha do caminho a seguir, 

o orientador é importante para elaboração do projeto. 

1.3.2.2. Coleta do material        instrumentos necessários para consecução da 

pesquisa. 

1.3.2.3. Seleção e organização do material   análise, seleção e divisão dos dados 

coletados. 

1.3.2.4. Redação oficial e divulgação     leva em conta a linguagem utilizada. 
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4. RESUMO INFORMATIVO 

TEXTO: LER DEVE SER PROIBIDO 

Guiomar de Grammont. Texto retirado do módulo sobre Metodologia da Pesquisa 

Científica. Salvador, 2012. 

 

O autor Guiomar de Grammont apresenta a importância da leitura como instrumento 

de libertação. Ele destaca que ela enriquece, reforma pensamentos, porta poder 

perigoso além de ser restrita a minoria. A mesma desloca os indivíduos da realidade 

para os sonhos. Apresenta as ideias de que ler não “faz bem” desde a infância, e 

que a leitura permite “o conhecer”, questionando assim a necessidade do 

conhecimento, sendo esse substantivo dispensável para executar ordens, 

reforçando ainda, que ler leva ao inusitado e aos devaneios indesejáveis. A 

desaconselha em qualquer lugar e ambitos por essa ser facilitadora a 

conscientização política, o que desorganizaria a sociedade. Enfatiza que a mágica 

subversiva da leitura é capaz de romper todas as barreiras constituindo-se privilégio 

seleto e excludente dos que são apenas ordenados. Por fim ele expõe a leitura 

como comunicadora e ameaçadora, pois faz como que os indivíduos se identifiquem 

uns com os outros, o que perigosamente os humanizariam. “Ler pode tornar o 

homem perigosamente humano.” 
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5. PROJETO DE PESQUISA 

 

1. TEMÁTICA: Inovação e a criatividade do docente do ensino superior para atuar 

na universidade na contemporaneidade. 

 

2. TEMA: A metodologia do ensino superior x inovação e criatividade na Faculdade 

da Cidade do Salvador nos tempos atuais. 

 

3.  PROBLEMA /PROBLEMATIZAÇÃO 

Como promover a criatividade e a inovação Faculdade da Cidade do Salvador para 

atender a atual necessidade de modernização do aprendizado? 

4. QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS 

Porque a necessidade de revisão e inovação nas estratégias de ensinagem são 

importantes para o aprimoramento do conhecimento do aluno de ensino superior? 

Porque os docentes necessitam se aprimorar adaptando-se as novas tecnologias de 

inovações e associar a criatividade à sua pratica pedagógicas? 

O uso das novas tecnologias e a associação da criatividade na didática pedagógica 

das faculdades e universidades favorece o entendimento e conhecimento do 

discente de forma mais rápida e eficaz? 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

Analisar a metodologia de ensino na Faculdade da cidade do Salvador quanto aos 

projetos de criatividade e a inovação. 

5.2. Objetivos Específicos 

Pesquisar projetos e atividades inovadoras desenvolvidos pela Faculdade da 

Cidade; 
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Analisar os principais pontos que diferem entre o modelo de projetos antigos e no 

modelo criativo e inovador atual; 

Verificar a metodologia adotada nos projetos atuais voltados para propostas criativas 

e inovadoras na instituição em questão. 

6. JUSTIFICATIVA 

O estudo que, a muito e por muito tempo voltou-se para a formação de uma elite 

social, sobre uma formatação padrão, onde o professor ganhava o lugar de 

destaque do saber e o aluno daquele que necessitava absolver tal saber, O 

professor se propaga e o aluno se apaga. Com o tempo, cerca de 20 anos de 

mudanças, percebe-se que, na atualidade tais modelos não mais suprem o apelo 

social de ensinagem e aprendizado, sendo assim, as novas tecnologias faz um 

paralelo entre o ontem e hoje, aproveitando os conteúdos dos métodos antigos 

tendo por base imensas possibilidades de inovação e visibilidade de perspectivas 

futuras.  

 Todo esse contexto faz da pesquisa extremamente relevante à sociedade a qual 

encontra-se sedenta de informações que responda aos novos apelos de 

aprendizagem, iluminando e dando margens à inovação e criatividade, a nós 

pesquisadores, por nos propiciar tal conhecimento, do qual nos ajudará 

profissionalmente e a comunidade cientifica a qual se apropriar-se-á dos resultados 

de tal pesquisa afim de acompanhar e apoiar assertivamente novos rumos que 

correspondam ás necessidades populacionais. 

Contudo, se faz importante salientar que, ainda que implementada nas redes de 

ensino as novas tecnologias, com a probabilidade da inserção da criatividade, o 

mesmo jamais perderá sua funcionalidade, há necessidade de mediação, 

encontraremos informações nos textos, mas a formação física, moral sempre será 

feita por pessoas. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. Tipo de Pesquisa 

Essa se trata de uma pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa. Inicialmente de 

revisão bibliográfica, fundamentada em referenciais teóricos e pela pesquisa de 

campo através de questionário semi estruturado aplicado individualmente em alguns 

docentes e discentes de uma instituição de ensino superior. 

 

7.2.  Local da Pesquisa 

A pesquisa acontecerá na cidade de Salvador, em uma Instituição de Ensino 

Superior, Localizada no bairro do Comércio. 

 

7.3. Sujeito da Pesquisa 

Professores e alunos do ensino superior do curso de Psicologia. 

 

7.4. Amostragem 

Probabilística aleatória sendo selecionados 10 educadores e 100 alunos do ensino 

superior. 

 

7.5. Instrumentos da Pesquisa 

Questionário estruturado e respondido por professores e alunos do ensino superior. 

 

7.6. Coleta de Dados 

Informações serão coletadas com 10 educadores e 100 alunos do ensino superior. 

 

7.7. Tratamento de Dados 

Os dados quantitativos coletados serão codificados, passando por uma análise de 

variância, em vista da construção das tabelas e gráficos e posteriormente serão 

interpretados. 

Quanto ás questões subjetivas serão categorizadas para posteriormente ser 

elaborada a análise de conteúdo. 
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7.8. Análise dos Dados 

Após a coleta dos dados, os mesmos serão analisados, selecionados e divididos em 

tópicos para facilitar o plano definitivo do trabalho. 

 

7.9. Apresentação dos Resultados 

Os dados analisados serão divulgados em revistas especializadas, ou na íntegra em 

livros. Esses dados poderão sofrer algumas adaptações. 
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6. RESENHA CRÍTICA:  

 

OS RUMOS DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

            Discente: Daniela Cristina Nunes Bulcão6 

 

Armando Daros Junior é mestrando do Programa de Pós Graduação em Sociedade, 

Cultura e Fronteiras/ UNIOESTE, Paraná, graduado em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Foz do Iguaçu, em 2004. Pós - 

graduado em Fundamentos Filosóficos e Políticos da Educação pela mesma 

universidade, em 2007. Docente do curso de Pedagogia nas Faculdades Anglo 

Americano, Foz do Iguaçu e ministra as disciplinas de Sistemas e Políticas 

Educacionais, Avaliação da Educação, Currículo e TCC. Orienta estágios 

supervisionados e TCC na área de Políticas Educacionais e Avaliação 

Segundo Junior em “Os Rumos da Pesquisa no Ensino Superior” as instituições 

públicas de ensino sofre em especial desde a década de 90 com a 

descaracterização de seu papel como pólo gerador de pesquisa em virtude da 

sistemática redução de seus orçamentos e transferência de deveres para a iniciativa 

privada. Nesse sentido o principal foco do autor é contrapor as leis LDB – Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e complementares que tratam do assunto 

uma vez que essas divergem e ao mesmo tempo são favoráveis e desfavoráveis ao 

tripé - ensino, pesquisa e extensão.  

Para tal o autor analisou, interpretou e comparou o texto que compõe a nova lei LDB 

nº 9.394/96, a legislação anterior a promulgação e a nova LDB bem como as suas 

implicações tendo como a metodologia a leitura destas e um breve passeio pela 

história no que cerne a legislação que fixa tais normas ao longo do processo 

histórico. A necessidade de pesquisa no ensino superior é identificada inicialmente 

no texto da Constituição de 1946 elaborada durante o período de democratização do 

Brasil após o período ditadura militar e desde então tornou – se item obrigatório a 

sua ocorrência nos textos constitucionais que tratam de educação embora tal 

medida não assegurasse a questão do ensino, pois a pesquisa passou a ser 

                                                            
6  Graduada em Secretariado Executivo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2009. 
Discente do Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do 
Salvador, em 2012. 
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correspondida somente com Lei da Reforma Universitária de 28 de novembro de 

1968 cuja finalidade era fixar as normas de organização e funcionamento do ensino 

superior no Brasil.  

Em 1985 instituiu-se a comissão nacional de reformulação da Educação superior o 

que permitiu amplitude de participação por parte dos setores da sociedade política e 

civil nos rumos da educação no Brasil e assim no ano de 1996 vários itens da LDB 

foram excluídos e/ou reduzidos como exemplo: redução de exigências na criação de 

credenciamentos de instituições de ensino superior, exclusão do principio da 

indissociabilidade entre o tripé, exigência no cumprimento de oito horas a carga 

horária por parte dos docentes, redução de investimentos para a atividade de 

pesquisa nos cursos de pós graduação e repasse de insumos já ineficientes para 

atender ao próprio CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, para as instituições de ensino privadas.  

Assim o auto conclui com a sua pesquisa que ocorre sim pontos conflitantes na 

legislação educacional posto que o principio da indissociabilidade esta inserido na 

constituição de 1988 e no decreto 2.306/97 embora neste segundo não esteja claro 

e não está inserido na LDB. Embora essas contradições não tenham sido ocorridas 

por falhas segundo o autor percebe – se claramente o aumento gradual da influência 

dos princípios neoliberais no conteúdo da legislação o que em parte prejudica as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão uma vez que e poder das instituições 

privadas essas poderiam facilmente manipular resultados em pró de seus 

interesses, ou seja, é uma atitude polivalente, pois quando se trata de recursos 

financeiros essa no momento seria a melhor alternativa uma vez que as instituições 

privadas são providas de recursos e menos burocráticas. 
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OS RUMOS DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

Discente: Elaine Conceição Campos7 

Armando Daros Junior é mestrando do Programa de Pós Graduação em Sociedade, 

Cultura e Fronteiras/ UNIOESTE, Paraná, graduado em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Foz do Iguaçu, em 2004. Pós - 

graduado em Fundamentos Filosóficos e Políticos da Educação pela mesma 

universidade, em 2007. Docente do curso de Pedagogia nas Faculdades Anglo 

Americano, Foz do Iguaçu e ministra as disciplinas de Sistemas e Políticas 

Educacionais, Avaliação da Educação, Currículo e TCC. Orienta estágios 

supervisionados e TCC na área de Políticas Educacionais e Avaliação. 

O autor começa o texto argumentando sobre o descaso dos órgãos governamentais 

com a pesquisa, uma vez que, os investimentos comprovam esta afirmativa. Ele 

aponta que as instituições de ensino, não só as públicas, mas a privadas também 

menosprezam a pesquisa. E estas foram as motivações que o levou a produção do 

trabalho em questão. Alega que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão é o que organiza as instituições de ensino superior. Mas será que tais fatos 

não servem para comprovar que o capitalismo tem abalado a educação e a 

obtenção de lucro tem influenciado a produtividade educacional? Será que a 

educação nas instituições, principalmente nas privadas, é disponibilizada como uma 

mercadoria em uma transação de negócio objetivando lucratividade ou verbas? 

Daros Junior analisa a pesquisa por meio da interpretação da Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional nº 9.394/96 (LDB), suas emendas constitucionais e 

legislação complementar. É possível perceber no texto a contextualização histórica 

dos fatos que relacionam pesquisa e ensino superior desde a Constituição de 1946, 

com o processo de redemocratização do país, em que o autor cita o art. 174: “A lei 

promoverá a criação de institutos de pesquisa junto aos estabelecimentos de ensino 

superior.” A Lei da Reforma Universitária de 28 de novembro de 1968 e a Ditadura 

Militar em 1985 com a criação da comissão Nacional de Reformulação da Educação 

Superior. 
                                                            
7  Graduada em Desenho Industrial com habilitação em Projeto do Produto pela Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), em 2009. Discente do Curso de Especialização em Docência do Ensino 
Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
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Em 20 de dezembro de 1996, o senador Darcy Ribeiro apresentou o texto da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que retira itens importantes para 

pesquisa dos projetos anteriores, como: infra-estrutura para ensino e pesquisa, 

cursos de pós-graduação com base em atividade de pesquisa científica e 

tecnológica, produção científica comprovada, o principio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e outros. O autor alega que a aprovação do texto do 

senador foi a que agradou o Executivo, porém não define o porquê da conveniência.  

Por fim Daros Junior aponta que a partir dos anos 90, o ensino superior tem o aluno 

como cliente e a escola como empresa. É o Estado seguindo as regras do 

neoliberalismo. E a pesquisa e importante para o desenvolvimento da indústria. O 

Poder Público repassa para as instituições privadas a responsabilidade pela 

pesquisa, porém as mesmas não são obrigadas a executá-la.  
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OS RUMOS DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

Discente: Erick Nazaré de Farias8 

Armando Daros Junior é mestrando do Programa de Pós Graduação em Sociedade, 

Cultura e Fronteiras/ UNIOESTE, Paraná, graduado em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Foz do Iguaçu, em 2004. Pós - 

graduado em Fundamentos Filosóficos e Políticos da Educação pela mesma 

universidade, em 2007. Docente do curso de Pedagogia nas Faculdades Anglo 

Americano, Foz do Iguaçu e ministra as disciplinas de Sistemas e Políticas 

Educacionais, Avaliação da Educação, Currículo e TCC. Orienta estágios 

supervisionados e TCC na área de Políticas Educacionais e Avaliação. 

O autor teve como esteio a análise do papel da pesquisa dentro do ensino superior 

tendo como base a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96). O trabalho partiu da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão e justifica a análise comparativa entre os textos da Constituição de 1988 e 

a Lei 5.540/68 (Lei de Reforma Universitária) e Decreto 2.306/97 (que regulamenta 

as instituições de ensino). O autor fez-se também o uso das referências 

bibliográficas estudadas no Curso de Pedagogia, disciplina de Politicas 

Educacionais que pudessem dar sustento ao trabalho. 

Daros Junior inicia seu artigo defendendo a ideia de que a pesquisa não vem 

recebendo dos órgãos de fometo, sobretudo dos entes públicos apoio financeiro o 

que reflete-se no seu baixo volume de investimentos. Ele afirma que as instituições 

de ensino superior sejam elas públicas ou privadas vem deixando a pesquisa em 

segundo plano quando não em último, por esse motivo sofre com o processo de 

descaracterização do seu papel de polo gerador de pesquisa o que resulta 

sistematicamente na redução do orçamento.  

Em razão do baixo volume de investimentos as instituições de ensino não se 

isentam em apoiar a pesquisa mesmo que não haja fundamentação legal. Existem 

diversos esclarecimentos e discussões sobre esse tema e de acordo com o autor 

ainda não foram totalmente esgotadas mesmo se tratando de questões não 

                                                            
8 Graduado em História pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em 2011. Discente do Curso 
de Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
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conhecidas pela população. Daros Junior, aborda a temática sobre a pesquisa no 

ensino superior através de suas interpretações dos textos da nova LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96). Ele parte do princípio da 

indissociabilidade, ou seja, o ensino e a pesquisa e suas implicações são 

inseparáveis o que resulta omissão no referido texto. Como ponto de vista do 

trabalho, o autor teve como influência os princípios neoliberais resultantes da 

década de 90, onde os projetos foram reorganizados em todos os níveis de ensino, 

principalmente no ensino superior e para provar essa tese produziu-se um trabalho 

de análise comparativa entre as legislações anteriores e posteriores da nova LDB 

por ser esta mais clara das orientações neoliberais.  

De acordo com o autor a pesquisa no ensino superior é identificada inicialmente no 

texto da Constituição de 1946 elaborada durante o período de democratização do 

Brasil após o período ditadura militar e desde então tornou-se um item obrigatório a 

sua ocorrência nos textos constitucionais que tratam de educação embora tal 

medida não assegurasse a questão do ensino, pois a pesquisa passou a ser 

correspondida somente com Lei da Reforma Universitária de 28 de novembro de 

1968 cuja finalidade era fixar as normas de organização e funcionamento do ensino 

superior no Brasil.  

Concluindo sua pesquisa o autor aponta alguns pontos conflitantes na legislação 

educacional posto que o princípio da indissociabilidade esta inserido na Constituição 

de 1988 e no Decreto 2.306/97, apesar de, neste segundo não esteja bem claro por 

não estar inserido na LDB. Embora essas contradições não tenham sido ocorridas 

por falhas, o autor percebe claramente o aumento gradual da influência dos 

princípios neoliberais no conteúdo da legislação o que em parte prejudica as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas instituições privadas poderiam 

facilmente manipular resultados em prol de seus interesses, ou seja, é uma atitude 

polivalente, pois quando se trata de recursos financeiros essa no momento seria a 

melhor alternativa uma vez que as instituições privadas são providas de recursos e 

menos burocráticas. 
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OS RUMOS DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

              

       Discente: Leonardo Santos Sousa9 

O  cenário acadêmico, ensino superior em especifico, não tem enfatizado a pesquisa como 

um recurso importante e fundamental para desenvolver e mediar a formação de pessoas 

“inquietas”, indagadoras, reflexivas, que tenham autonomia e criadora de concepções 

próprias, tipos de educando que devem ser formados e trabalhados, como é na integra o 

pensamento de uma educação contemporânea, como disse Paulo Freire, não há pesquisa 

sem ensino, e ensino sem pesquisa, ou seja, educar exige pesquisa, propicia experimentar 

o novo, para comentar ou informar, anunciar coisas distintas, profundas, exatas, novidades. 

O texto explana que pelo fato da redução sistemática do orçamento de verbas, a pesquisa 

tem ficado em segundo plano, entretanto os centros de educação sempre deixaram a 

pesquisa como plano secundário, até mesmo sempre tendo a concepção que priorizar a 

pesquisa em uma diversidade de óticas é algo desfavorável, o lado positivo é que as 

instituições estão se debruçando para apoiar o trabalho de pesquisa, situação que esta 

criando repercussões, pois muitas instituições tem o ensino, e pesquisa em 

indissociabilidade, e outras focadas no ensino, todavia é um programa que está “respirando” 

bem e tem boas perspectivas de sobreviver e se desenvolver, se engajando como o 

parâmetro indispensável e tão desejado por pensadores educacionais como uma ferramenta 

eficaz para a formação ideal do outro. 

  

                                                            
9 Graduado Pedagogia pelo Instituto Baiano de Ensino Superior (IBES-FACSAL) em. Discente do Curso 
de Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
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OS RUMOS DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

              

      Discente: Rosiane Mercia Lyra Pinheiro 10 

 

  

                                                            
10  Graduada em Psicologia pela Universidade Salvador (UNIFACS). Discente do Curso de 
Especialização em Docência do Ensino Superior, da Faculdade da Cidade do Salvador, em 2012. 
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7. CONSIDERAÇÕES 

Com este trabalho não se efetivou apenas o agrupamento das produções teóricas 

do grupo, mas permitiu partilhar as construções provenientes das aprendizagens 

professor e aluno, possibilitando a auto e heteroavaliação como meio de aprender. 

Foi possível evidenciar as características que são essenciais para o 

desenvolvimento da metodologia da pesquisa científica com uma abordagem 

interdisciplinar e criativa. 

 Por outro lado sua elaboração atingiu objetivos não somente de registrar a 

organização dos saberes, de verificar interesses na construção do conhecimento  e 

sim a discussão de como a experiência na disciplina está interferindo na formação 

da equipe, concebendo condições para o aprimoramento de habilidades e 

construindo novas competências a partir de então. 
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APENDICE A – CITAÇÕES 

Daniela Cristina Nunes Bulcão 

 

 

1. PESQUISA 

 
“A leitura deve ser proveitosa e atender aos objetivos pretendidos. A leitura que nos 
interessa é a leitura informativa que busca coletar informações e este movimento é 
dividido em etapas de reconhecimento ou previa; exploratória ou pré-leitura; seletiva; 
reflexiva; critica; interpretativa e explicativa” 
 
 
 
 

 Biografia Eva Maria Lakatos 

Graduada em Administração e Jornalismo e pós-
graduada em Ciências Sociais. Mestre e Doutora 
em Ciências, Doutora em Filosofia (Metodologia 
Científica) e livre-docente em Sociologia, pela 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde 
foi vice-diretora. Foi professora de Sociologia e 
Metodologia Científica em cursos de graduação e 
pós-graduação. 

 

Obras:  

 Fundamentos de Metodologia Científica (em co-autoria com Mariana de 
Andrade Marconi) 

 Metodologia do Trabalho Científico (em co-autoria com Mariana de 
Andrade Marconi) 

 Técnicas de Pesquisa (em co-autoria com Mariana de Andrade Marconi) 
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2. DOCÊNCIA 
 
 
“A prática educativa em si deve ser um testemunho rigoroso de decência e de 
pureza, já que nela há uma característica fundamentalmente humana: o caráter 
formador. Para isso, o professor deve se utilizar a corporeificação(FREIRE, 2003, 
p.29) das palavras como exemplo.” 

 
 

 
Biografia Paulo Régis Neves Freire: educador 
pernambucano nasceu em 19/9/1921 na cidade do Recife. 
Foi alfabetizado pela mãe, que o ensina a escrever com 
pequenos galhos de árvore no quintal da casa da família. 
Com 10 anos de idade, a família  mudou para a cidade de 
Jaboatão. Com 22 anos de idade, Paulo Freire começa a 
estudar Direito na Faculdade de Direito do Recife, em 
1964 foi convidado a coordenar o Programa Nacional de 
Alfabetização. Logo após o golpe militar, o método de 
alfabetização de Paulo Freire foi considerado uma 
ameaça à ordem, pelos militares. Viveu no exílio no Chile 
e na Suíça, onde continuou produzindo conhecimento na 
área de educação. 

 
 Sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, foi lançada em 1969. Nela, Paulo Freire 
detalha seu método de alfabetização de adultos. Retornou ao Brasil no ano de 1979, 
após a Lei da Anistia. Morreu na cidade de São Paulo, de infarto, em 2/5/1997. 
 
 
 
Obras:  

 
 Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1970 
 Pedagogia da autonomia. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997. 
 Educação e atualidade brasileira. São Paulo: Cortez Editora, 2001 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obs: (corporeificação: significa dar corpo á palavra, ou seja, mostrar com exemplos 
o que a palavra quer dizer). 
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3. APRENDIZAGEM 
 

 
“O indivíduo é social não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude 
de uma necessidade interna” 
 
 
“A abordagem é sempre a de considerar a pessoa como um todo. Elementos como 
afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram num mesmo plano. 
As atividades pedagógicas e os objetos, assim, devem ser trabalhados de formas 
variadas” 
 
 
 
 
 
 

Biografia Henri Paul H. Wallon 
 

 Nasceu em Paris, França, em 1879. Graduou-se 
em medicina e psicologia. Fez também filosofia. 
Atuou como médico na Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918). Tornou-se professor da Universidade 
Sorbonne e vice-presidente do Grupo Francês de 
Educação Nova – instituição que ajudou a 
revolucionar o sistema de ensino daquele país e da 
qual foi presidente de 1946 até morrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras:  
 

 Origens do pensamento na criança, Manole, São Paulo, 1989. 
 Objetivos e métodos da psicologia, Estampa, Lisboa, 1975 
 Psicologia e educação da infância Estampa, Lisboa, 1975 (coletânea) 
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APENDICE B - CITAÇÕES  

Eliane Conceição Campos 

1. APRENDIZAGEM 

 

Blaise Pascal 
 
Nasceu: França,1623. 
Morreu: França,1662. 
Formação: Físico, matemático e teólogo. 
 
Obras: 

• Pensamentos; 
• Apologia da Religião Cristã; 
• Triângulo de Pascal.  

 
Citação: 
 
"Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio que 
não tenha algo a aprender." 

Blaise Pascal 
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2. PESQUISA 

 

 

Sergio Vasconcelos de Luna 
Nasceu: São Paulo, 
Formação: Graduação em Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, PUC/SP, Brasil. 
 
Obras: 

•  Planejamento de Pesquisa: uma introdução; 
• Plano Nacional de Qualificação - Avaliação Externa; 
• A Pós-Graduação na América Latina: o caso brasileiro.  

 
Citação: 
 

“Essencialmente, pesquisa visa a produção de conhecimento novo, relevante 
teórica e socialmente e fidedigno.” 

Sergio Vasconcelos de Luna 
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3. ENSINO SUPERIOR 
 

 
Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares 
 

Nasceu: Rio de Janeiro, 1907 
Formação: Arquiteto. 
 
Obras: 

• As Curvas do Tempo - Memórias; 
• O Ser e a Vida; 
• Minha Experiência em Brasília 4º Edição.  

 
Citação: 
 
"Toda escola superior deveria oferecer aulas de filosofia e história. Assim fugiríamos 
da figura do especialista e ganharíamos profissionais capacitados a conversar sobre 
a vida." 

Oscar Niemeyer  
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4. DESENHO INDUSTRIAL (DESIGN) 
 
 

 
 
Lucy Carlinda da Rocha de Niemeyer   
Nasceu: Rio de Janeiro, 1945 
Formação: Graduação em Desenho Industrial.  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.  
Obras: 

• Design no Brasil: Origens e instalação, de 1997; 
• Tipografia: uma apresentação, de 2000; 

• Elementos de semiótica aplicados ao design, de 2003. 
 

Citação: 
 

“(…) ao longo do tempo o design tem sido entendido segundo três tipos 
distintos de prática e conhecimento. No primeiro o design é visto como 
atividade artística, em que é valorizado no profissional o seu compromisso 
com artífice, com a fruição do uso. No segundo entende-se que o design 
como um invento, um planejamento em que o designer tem compromisso 
prioritário com a produtividade do processo de fabricação e com a atualização 
tecnológica. Finalmente, no terceiro aparece o design como coordenação, 
onde o designer tem a função de integrar os aportes de diferentes 
especialistas, desde a especificação de matéria-prima, passando pela 
produção à utilização e ao destino final do produto.” 

Lucy Niemeyer 
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APENDICE C – CITAÇÕES 

Erick Nazaré de Farias 

 

PESQUISA 
 
 “Toda pesquisa começa pela elaboração de seu projeto. Tudo deve ser planejado e 
elaborado. O projeto é como uma “radiografia” antecipada da pesquisa”. 

               Lúcia Santaella 

 

 

 

 

  

Lúcia Santaella é pesquisadora CNPq, graduada em Letras- 

Português e Inglês. Professora titular no programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Semiótica (estuda todos os 

fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, 

sistemas de significação) da PUCSP, com doutoramento em 

Teoria Literária na PUCSP e Livre-Docência em Ciências da 

Comunicação na ECA/USP.  Dentre suas 40 publicações 

podemos citar: SANTAELLA, Lúcia. Cultura das mídias. São 

Paulo: Experimento, 1992. 

 

SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: da 

cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 

 

SANTAELLA, Lúcia. Corpo e comunicação: o sintoma da cultura. 

São Paulo: Paulus, 2004. 

 

SANTAELLA, Lúcia. Corpo e comunicação: o sintoma da 

cultura. São Paulo: Paulus, 2004. 
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ENSINO SUPERIOR 
 

“A formação superior não é nem um privilégio nem um direito. É uma 
necessidade social absoluta, num país com taxas baixíssimas de licenciados e 
que precisa de se modernizar urgentemente. Não são os jovens que têm direito 
a ser doutores. É a sociedade portuguesa que carece, desesperadamente, de 
médicos, juristas, engenheiros, cientistas sociais, etc.“ 

Manuel Villaverde Cabral 

Nascido em 1940 em Ponta Delgada em Portugal, doutor em 

História pela Université de Paris e doutor (equivalência) em 

Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade Técnica de 

Lisboa, é atualmente Investigador Coordenador e Diretor do 

Instituto de Envelhecimento da Universidade de Lisboa. 

Principais obras: 

 

CABRAL, Manuel Villaverde (1997). Cidadania Política e 

Equidade Social em Portugal. Oeiras: Celta Editora. 

 

CABRAL, Manuel Villaverde (1976). O Desenvolvimento do 

Capitalismo em Portugal no Século XIX. Lisboa: Regra do 

Jogo. 

 

CABRAL, Manuel Villaverde (1974). Materiais para a História 

da Questão Agrária em Portugal, séculos XIX e XX. Porto: 

Inova. 
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FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
 

“Um povo que não conhece a sua História está condenado a repeti-la” 
 

Eduardo Bueno 

Eduardo Bueno nasceu no dia 30 de maio de 1958 em Porto 

Alegre/RS. Jornalista, Escritor e Historiador, autor das seguintes 

obras: 

  

BUENO, Eduardo. Brasil: uma História - a Incrível Saga de 

um País. São Paulo: Ática, 2003. 448p. il. ISBN 8508089538. 

 

BUENO, Eduardo. A viagem do Descobrimento: a Verdadeira 

História da Expedição de Cabral. Rio de Janeiro: Objetiva, 

1998. 140p. il. ISBN 8573022027. 

 

BUENO, Eduardo. Náufragos, Traficantes e Degredados: as 

Primeiras Expedições ao Brasil, 1500-1531. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 1998. 204p. il. ISBN 8573022167 
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APENDICE D – CITAÇÕES 

Leonardo Santos Souza 

 

1. PESQUISA 

 

 

 

 

  

Paulo Reglus Freire Neves  

Nasceu: 19 de setembro de 1921 em Recife/PE 

Morreu: 2 de maio de 1997 em São Paulo. 

Formação: Direito na Cidade de Recife. 

Obras:   

Pedagogia da Autonomia. 

Pedagogia da Esperança 

Educação e Atualidade Brasileira. 

Citação: “não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem 

ensino.” 
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2. APRENDIZAGEM 

  

 

 

 

 

 

 

  

Rubem Alves 

Nasceu: 15 de setembro de 1933. 

Formação: Bacharel e Mestre em Teologia e Doutor em 

Filosofia. 

Obras:  

O Suspiro do oprimido. 

Gandhi: A Magia dos Gestos Políticos.  

Dogmatismo e Tolerância. 

Citação: “ensinar deve ser um ato de alegria, um ofício 

que deve ser exercido com paixão e alegria.” 
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3. ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

  

Philippe Perrenoud 

Nasceu: 1955 em Bienne – Suiça. 

Formação: Doutor em Sociologia e Antropologia. 

Obras:  

Avaliação: da excelência a regulamentarização das 
aprendizagens. 

Ofício de aluno e trabalho escolar. 

Pedagogia diferenciada. Das intenções as ações. 

Citação: “A didática do ensino superior deve preparar 
o professor a confrontar seus conhecimentos.”  
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4. PEDAGOGIA 

  

Emilia Ferreiro 

Nasceu: Argentina em 1936. 

Formação: Pedagoga e Psicóloga. 

Obras:  

Nuervas perspectivas sobre los processos de leitura y 
escrita. 

Processo de alfabetización. 

 Los sistemas de escritura em desarollo del niño. 

Citação: “ler não é decifrar, escrever não é copiar.” 
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APENDICE E – CITAÇÕES  

Rosiane Mercia Lyra Pinheiro 

 

PESQUISA 

Edvaldo M. Boaventura. Nasceu em Feira de Santana, Bahia, em 10 de 

dezembro de 1933. Bacharel em Direito (1959) e em Ciências Sociais 

(1969), na Universidade Federal da Bahia. Doutorou-se em Direito e obteve 

a Docência Livre em Economia Política (1964), pela mesma Universidade e 

cursou o Instituto International de Planificação de Educação/UNESCO 

(1971-2), em Paris. É Mestre (1980) e Ph.D (1981) em Educação pela The 

PennsylvaniaStateUniversity. Diplomou-se pelo curso de Altos Estudos de 

Política e Estratégia, ESG (1989).  

 

“A elaboração do projeto de pesquisa, por fases, deve ser enfatizada para a 

efetivação da proposta, etapa por etapa (...). É preciso prever todo o ciclo da 

dissertação monográfica a começar pela elaboração, estruturação, conforme o plano 

principal, redação definitiva, correção do texto escrito, apresentação e defesa oral 

perante a banca examinadora.” 

 

BOAVENTURA. Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: Monografia, dissertações, 

tese. São Paulo: Ed atlas, 2004. 

__________., Editora moderna M. As etapas do doutorado. Salvador: Universidade 

do Estado da Bahia, 1994.150p. 

__________. Metodologia da pesquisa e monografia jurídica. Salvador: 

Universidade do estado da Bahia,2002.44p. 

__________. Como ordenar as ideias. 8.ed. São Paulo: Ática, 2001. (Série 

princípios, 128.) 
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DOCÊNCIA 

Mª aparecida Morgado. Psicóloga pela UNESP (1981), mestre 

em Psicologia (Psicologia Social) e doutora em Psicologia 

(Psicologia Social) pela PUC-SP (1989 e 1997), com estágio de 

Pós-Doutorado em Psicologia (Psicologia Social) concluído na 

Universidade de São Paulo, USP-SP (2009). Pesquisadora 

colaboradora no Núcleo Psicanálise e Sociedade da PUC-SP. 

Professora Associado da UFMG, no Curso de Psicologia, nas 

licenciaturas e na Pós-Graduação, tem experiência na pesquisa das seguintes temáticas: 

relação professor-aluno, dimensões psicossociais de eventos coletivos, subjetivação juvenil 

na classe média, educação, jovens e democracia e, finalmente, psicologia e civilização. 

 

“o professor encontra-se frente as diversas maneiras de sedução, sem que estas, 

muitas vezes, podem acontecer de maneira sutís não sendo levado a ato consciente 

do professor. Essa sedução, ou melhor; a sedução aqui tratada, tem uma ampla 

abrangência que pode ser desde as relações amistosas afetivas até as de 

inimizades, que inclui cólera, raiva, etc.” 

 

MORGADO, M.A. Da sedução na relação pedagógica: professor-aluno 

noembate com afetos inconscientes. 2 ed. São Paulo: Sumus, 2002. 

______;SANCHES,M.U.C(Org.) ; OLIVEIRA, M. R. A. (Org.) . Realidades Juvenis 

em Mato Grosso: escola, socialização e trabalho. 1. ed. Cuiabá, MT: EdUFMT, 

2007. v. 01. 224p . 

______;A Lei Contra a Justiça: um mal-estar na cultura brasileira. 01. ed. Brasília, 

DF: Plano Editora, 2001. v. 01. 175p.  
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PSICOLOGIA  

 

Friederich Shalomon Perls, mais conhecido como Fritz 

Perls foi psicoterapelta e psiquiatra de origem judaica. 

Um dos criadores da Gestalt, nascino em Berlin 1893 e 

falecido em 1970.  

 

 

"Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim ao 

mundo para corresponder as suas expectativas. E você não veio para corresponder 

as minhas. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não... Nada há a fazer.“                          

"Exigências de perfeição limitam a capacidade do indivíduo de funcionar dentro de si 

mesmo." 

 

FRITZ PERLS. Sueños y existencia: Terapia Gestaltica. Cuatro Vientos, 2002. 

____; EL Enfoque Gestaltico: Testimonios De Terapia. Cuatro Vientos, 2001.  

____; Terapia Gestalt. P. Baumgardner, PaxMexico, 2007. 
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ANEXO A 

OS RUMOS DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 

Armando Daros Junior11 

INTRODUÇÃO 

 

Dentro do meio acadêmico existe o consenso de que a pesquisa não está 

recebendo a devida importância por parte dos órgãos governamentais, se for 

tomado como base desta afirmação o volume de investimentos neste setor na última 

década. 

As instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, vem relegando a pesquisa 

ao segundo plano; a instituição pública sofre o processo de descaracterização de 

seu papel de pólo gerador de pesquisa em virtude da redução sistemática de seu 

orçamento, a privada, entende que a relação custo-benefício na área de pesquisa 

lhe é desfavorável.Mas, as instituições não se isentaram de apoiar a pesquisa sem 

que houvesse fundamentação legal que as amparasse e esse foi o motivo que deu 

origem a produção desse trabalho, isto é, as contradições na legislação que trata do 

assunto deram origem a uma série de questionamentos sobre o sentido implícito do 

texto e a repercussão dessas ações sobre o campo educacional. 

Os esclarecimentos ou discussões sobre o tema ainda não foram totalmente 

esgotados,por se tratar de uma questão pouco conhecida pela maior parte da 

população, e, por que não, dos seus representantes legais, o processo de 

desmantelamento das instituições que ainda procuram manter um programa 

continuado e sistemático de pesquisa vem ocorrendo sem maiores percalços: “...há 

a impressão de que algumas instituições de ensino superior são organizadas em 

função da indissociabilidade entre ensino, a pesquisa e a extensão, enquanto outras 

estão em função exclusiva do ensino.Desconheço que essas questões tenham tido 

muito espaço no debate, seja no meio acadêmico seja no político...” (BALDIJÃO: 

1996, p.7). 

 

 

                                                            
11 Aluno do 3° ano do Curso de Pedagogia da UNIOESTE/ Foz do Iguaçu. Endereço: Caixa Postal 
1051, Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, Cep 85863-900. Telefone: 045-5745171. E-mail: 
darosjr@ieg.com.br 
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OBJETIVOS 

 

Tem-se como objetivo analisar o papel reservado à pesquisa dentro do ensino 

superior através da interpretação do texto da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n° 9.394/96), partindo do princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e as implicações resultantes de sua omissão do 

referido texto, bem como o critério de classificação das instituições em categorias 

diferenciadas, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos 

superiores ou escolas superiores e universidades, que vinculou a necessidade de 

promoção da pesquisa apenas a esta última. 

No ponto de vista deste trabalho, os princípios neoliberais influenciaram, no decorrer 

da década de 90, os projetos reorganizadores do ensino em todos os níveis, 

sobretudo no ensino superior e, para tentar prová-lo, produziu-se um trabalho de 

análise comparativa entre as legislações anteriores e posteriores à promulgação da 

nova LDB por ser esta, a resultante mais clara das orientações neoliberais para a 

educação. 

METODOLOGIA 

Utilizou-se para a análise documental referentes à pesquisa no ensino superior, a 

LDB (a base da análise), suas emendas constitucionais e legislação complementar. 

Pretendeu-se confrontá-los a fim de averiguar possíveis contradições e apoiou-se 

também na análise de dados quantitativos referentes à pesquisa, sendo utilizados no 

corpus do trabalho quando necessário. 

RESULTADOS 

As primeiras citações sobre a necessidade da pesquisa no ensino superior foram 

colocadas no texto da Constituição de 1946 elaborada devido ao processo de 

redemocratização do país após a ditadura de Getúlio Vargas. No art. 174, parágrafo 

único, lê-se: “A lei promoverá a criação de institutos de pesquisa, de preferência 

junto aos estabelecimentos de ensino superior”. 

A partir deste ponto, o incentivo à pesquisa tornou-se item obrigatório dos textos 

constitucionais que tratavam da Educação. 
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Porém, a pesquisa ainda estava desarticulada do ensino. A primeira tentativa de 

vincular o desenvolvimento do ensino à pesquisa veio através da Lei da Reforma 

Universitária de 28 de novembro de 1968 (Lei n° 5.540/68) que fixava as normas de 

organização e funcionamento do ensino superior: No art.1° da lei 5.540/68 lê-se: “o 

ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras 

e artes e a formação de profissionais de nível universitário e no art. 2°: “o ensino 

superior indissociável [sem grifo no original] da pesquisa será ministrado em 

universidades e excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados 

como instituições de direito público ou privado”. 

“A lei n° 5.540/68, em todo seu conteúdo, procura afirmar ou reafirmar a 

indissociabilidade das três funções ou atividades-fim da Universidade: o ensino, a 

pesquisa e a extensão”( NISKIER: 1996, p. 395). 

Mas a ineficiência da máquina burocrática estatal na fiscalização e organização do 

número cada vez mais acelerado de instituições de ensino verificado desde a 

década de50, especialmente através da iniciativa privada 12 e o clientelismo nas 

instâncias governamentais fez com que a exceção se tornasse regra: 

Ora, em que se pese essa declaração de intenção sabe-se 

que, sob a égide da mesma lei 5540, as sucessivas 

autorizações e reconhecimentos de cursos concedidos pelo 

Conselho Federal de Educação, converteram na regra do 

ensino superior brasileiro, os institutos isolados. Na prática, o 

resultado foi, por um lado, a não implementação da pesquisa 

como atividade nuclear do Ensino Superior (já que este 

praticamente inexiste nos institutos isolados e sequer é 

predominante nas universidades) e, por outro lado, o 

empobrecimento do ensino”(SAVIANI: 1997, p. 27). 

O fim da Ditadura Militar abriu margem para a retomada das discussões em torno da 

educação brasileira: “Em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, e posterior 

ascensão de José Sarney, o assunto mereceu uma atenção especial da parte do 

presidente e do seu ministro da Educação. Foi instituída a comissão Nacional de 

Reformulação da Educação Superior” (NISKIER: 1996, p. 492). O relatório da 

Comissão denominado Uma Nova política para a Educação Superior quando trata 

                                                            
12 “Se em 1960, as instituições particulares ofereciam 43% das vagas, na década de 70 passaram a 
oferecer 77%” (NISKIER: 1996, p. 386). 
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da pesquisa conclui: “A pouca institucionalização da pesquisa universitária e da pós-

graduação” (NISKIER: 1996, p.497). 

A consolidação do processo democrático nos anos 90 permitiu uma participação 

mais ampla (embora ainda tímida) dos diversos setores da sociedade política e civil 

no debate dos rumos da educação. 

Fruto de um rico processo em debates e discussões, onde foram ouvidos os mais 

diversos setores e autoridades da educação por todo o país, um novo projeto de lei 

de diretrizes e bases da educação foi apresentado à Câmara pelo Deputado Jorge 

Hage(PLC n°1258-d/88) e, posteriormente, ao Senado através de seu relator, 

Senador Cid Sabóia, mas por uma manobra regimental, o texto aprovado foi aquele 

apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro que melhor satisfazia ao interesses do 

Executivo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996 (Lei 

n° 9.394) retirou vários itens constantes nos projetos anteriores, por exemplo, 

reduziu as exigências na criação e credenciamento de instituições de ensino 

superior do projeto do Deputado Hage: “Infra-estrutura para ensino e pesquisa 

(como laboratórios, bibliotecas, equipamentos e outras instalações), cursos de pós-

graduação com base em atividade de pesquisa científica e tecnológica, produção 

científica comprovada, um terço do corpo docente em regime de dedicação 

exclusiva (com prazo para sua implantação)” (BELLONI: 2000, p. 138). 

Do texto da nova LDB também foi retirado o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, muito embora o art. 207 da Constituição o 

preconizasse. O Decreto 2.306/97 que regulamenta as instituições de ensino 

superior reafirma o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: 

Art.9°: As universidades, na forma do disposto no art. 207 da Constituição Federal, 

caracterizam-se pela indissociabilidade das atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão, atendendo ainda, ao disposto no art. 52 da Lei n° 9.394, de 1996. 

Porém, a pesquisa é posta como finalidade unicamente da universidade, para as 

demais instituições de ensino, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades e institutos superiores ou escolas superiores (conforme classificação do 

art. 8° do Decreto 2.306/97) não há esta exigência, restringem-se em atuar na área 

do ensino, quando muito, realizam pesquisas isoladas e descontinuadas. 

Sobre as especificações do trabalho de pesquisa do corpo docente do ensino 

superior, a LDB não traz maiores detalhes: o art. 57 da LDB apenas obriga o 
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professor ao mínimo de oito horas de aula, não há especificação de horas para 

dedicação exclusiva à pesquisa: “A associação entre produção científica e 

dedicação exclusiva é reconhecida internacionalmente e por isso não existe a figura 

do ‘tempo integral’, mais associada à ideia de multiplicidade de empregos, em geral, 

em função dos baixos salários”.(BELLONI: 2000, p.138). 

O CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) órgão 

do Ministério da Educação que coordena, avalia e estimula a pós-graduação e as 

faculdades que promovem a pós-graduação teve sua oferta de bolsas de estudo 

estagnada, quando não, diminuída nos anos subsequentes à promulgação da LDB:  

E se não bastasse essa redução de investimentos, o Poder Público cria, no seio do 

próprio CAPES, o PROSUP (Programa de Suporte aos Cursos de Pós-Graduação 

de Institutos de Ensino Particulares) através da Portaria nº 047, de 07 de abril de 

2000, que, segundo seu texto de abertura considera a: “...possibilidade de ampliar a 

eficiência na aplicação dos recursos destinados aos cursos de pós-graduação, de 

reconhecido padrão de excelência, promovidos por instituições privadas...” 

redirecionando os já insuficientes recursos de acesso universal para as instituições 

de ensino privadas. 

Surge a contradição: se há uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, como podem coexistir instituições nas quais a pesquisa é condição 

obrigatória para sua caracterização com outras onde a pesquisa é opcional? 

Dentre os motivos mais aparentes e as consequências desse antagonismo na 

legislação, pode-se constatar em primeiro plano: 

a) O favorecimento das mantenedoras privadas de instituições de ensino que, ao se 

desobrigarem do “ônus” de investir na implantação de centros de pesquisa, podem 

fazê-lo onde o retorno financeiro é maior e mais rápido; no ensino: “sob o argumento 

de facilitar a operacionalização e reduzir os custos do funcionamento da instituição 

universitária, a nova lei deverá acentuar a tendência da expansão de matrículas em 

estabelecimentos que oferecem apenas ensino”.(BELLONI: 2000, p.137).  

b) O descompromisso com a aplicação de recursos públicos nesta área (leia-se 

contenção de despesas e limitação orçamentária). 

c) O processo de descaracterização das instituições de ensino superior públicas 

como polos geradores de conhecimento; estas se reduzem ao papel de 
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incentivadoras da pesquisa13. Conforme o texto: “A própria pesquisa, embora figure 

entre as finalidades (e mesmo aí a título de incentivo) não recebe um tratamento que 

a incorpore com uma atividade regular, sistemática e continuada, dotada e 

mecanismos específicos e institucionalizados” (SAVIANI: 1997, p. 216). 

CONCLUSÕES 

A legislação educacional poder ser dividida em três categorias, tomando-se como 

critério o princípio da indissociabilidade: 

a) O princípio da indissociabilidade está inserido e claro (Constituição de1988). 

b) O princípio está inserido, mas contraditório (Decreto 2.306/97). 

c) O princípio não está inserido (LDB). 

Não se trata de supor que estas contradições tenham ocorrido por “falhas” 

regimentais ou deslizes da redação do texto; pode-se observar o aumento gradual 

da influência dos princípios neoliberais no conteúdo da legislação (nesse caso, a 

que trata da educação) se levarmos em conta os períodos em que estas foram 

aprovadas. A partir dos anos 90, sobretudo a segunda metade, um processo de 

desregulamentação da pesquisa no ensino superior vem levando a Universidade a 

repensar seu papel, mas sob a ótica do modelo administrativo do aluno como cliente 

e a escola como empresa. 

A omissão do Estado no que tange aos investimentos na área de ensino de todos os 

níveis ainda não foi reavaliada, ao contrário, os princípios neoliberais incentivados 

pelos organismos multilaterais de crédito à educação vem a acelerar o projeto de 

implementação do Estado Mínimo, de não interferência na “lógica de mercado” 

acentuando o antigo problema, quase lugar comum, de má remuneração e 

despreparo do corpo docente e falta de equipamentos compatíveis com os avanços 

tecnológicos. 

E se não bastasse o processo de pauperização do ensino público brasileiro, as 

políticas educacionais estatais condenam agora, o avanço da pesquisa, justamente 

numa época em que a Universidade é acusada de distanciar-se da comunidade em 

que ela está inserida - e a pesquisa poderia ser esse elo de ligação - e retirá-la deste 

isolamento fazendo com que seus alunos se defrontassem com os problemas 

sociais que o país apresenta e reorientando suas atividades de acordo com a 

                                                            
13 Conforme art. 43, inciso III da LDB. 
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realidade nacional, priorizando áreas que o mercado considera inviável 

economicamente e habilitando professores na superação da educação tradicional.  

O Poder Público delega à iniciativa privada a competência de avançar numa área 

que é considerada em alguns dos países capitalistas centrais como de segurança 

nacional, pois a tecnologia é considerada como o produto mais importante e refinado 

da indústria de ponta, afora a necessidade da formação do homem integral, não 

apenas receptor de informações, mas também contestador e transformador da 

própria realidade sendo a pesquisa o lócus principal dessa realização.14 

Numa visão imediatista de contenção de despesas (ao menos, isto é divulgado) e de 

ajuste às determinantes do modelo neoliberal, condena a pesquisa ao mesmo futuro 

do ensino: a privatização. 

 

 

 

 

                                                            
14“Tal é a tarefa da área de concentração em pesquisa educacional que pois justifica-se plenamente. 
Sua meta é formar o educador-pesquisador e não simplesmente o educador-orientador, o educador 
professor”(SAVIANI: 2000, p.93). 


