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EDUCACIONAL PROFESSORES: FACILITADORES DO 
DESENVOLVIMENTO  
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RESUMO 

O homem como ser racional, uma vez de posse de seu raciocínio, é responsável pela sua conduta, 
para agir de forma coerente com os padrões estabelecidos pela sociedade na qual ele milita. Tanto o 
professor, como o aluno, são seres entrelaçados no desenvolvimento educacional e na evolução do 
raciocínio e da educação. Assim, o presente trabalho, vislumbrando os dois papeis entrelaçados, 
professor e aluno atuantes no ensino superior, procura apresentar ideias e ideais que envolvem lugares, 
ações e adaptações tarefeiras no mundo universitário.  

Palavras-chave: Professor; ensino superior; desenvolvimento educacional; facilitador; estudante 
universitário 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao visar à cidadania, pode-se admitir que a educação é uma atividade básica  da vida 

humana e do cidadão [grifo nosso] em seus mais plenos direitos,  pois dela depende  

para sobreviver, a cultura, a história  e as potencialidades de cada sociedade. A  

educação é um dos direitos sociais mais fundamentais para a manutenção da 

coletividade,  pois exerce uma importância direta em vários campos da vida humana.  

A educação pode ser assistemática.  A educação assistemática é difusa e informal, e 

é comum no dia a dia da vida de qualquer indivíduo.  São tarefas normais de cada 

grupo social, pela observação do comportamento dos mais velhos, pela convivência  

entre membros de uma sociedade. É realizada em qualquer plano, sem local ou sem 

hora determinada. Numa educação assistemática devido o atual sistema globalizado, 

encontram-se os professores como facilitadores do desenvolvimento intelectual da 

raça humana. 

Os princípios orientadores, finalidades e objetivos da educação da demonstram-

se contextualizados pela política, pelo social e pela história. A análise da 

legislação educacional (LDB 9.394/96), da proposta pedagógica, do regimento 
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escolar, do plano nacional de educação são princípios básicos para a 

agencialização externa do sucesso do desenvolvimento educacional frente à 

diversidade. A estrutura didática, administrativa e financeira também faz parte.  O 

estado, relações de poder, formação da política educacional, possibilidades de 

intervenção nas políticas pedagógicas são denominadores da evolução da escola. 

A escola é fonte primária de evolução. A educação é fonte originária do conhecimento. 

Somente através do ensino-aprendizagem são que as pessoas crescem na 

informação privilegiada, se fomentam de novas diretrizes do conhecimento e 

abastecem o seu código do saber para que este seja aplicado nas bases pedagógicas 

da didática, principalmente do ensino superior. 

Enfim, existe na atualidade um desenvolvimento global escolar, não uma inércia frente 

à educação, mas uma vontade de progressão e sustentabilidade na questão da 

formação dos educadores e facilitadores das ações pedagógicas. As noções teóricas 

gerais da educação à prática do desenvolvimento global do ensino, principalmente no 

terceiro grau, adestram-se de tecnologia, novas ferramentas e atendimento legislativo 

e global de um oferecimento singular e diferencial para a sensibilidade do ato de 

educar. 

No cadenciamento da escola, seus momentos mágicos entre os intervalos, nas 

reuniões de equipe, nas reuniões com os professores, a cada semestre que a 

formação superior avança, os alunos percebem que ganharam uma nova propriedade 

vocabular, uma nova antecipação de conhecimentos que são gerados em benefícios 

da profissionalização dos indivíduos. Torna-se profícuo imaginar que à frente, quem 

“leva a sério” a cadência da IES e seu comprometimento com o ensino superior pode 

se tornar excelente profissional e participar da sustentabilidade global do ensino. 

Na verdade, o ensino superior visa a oferecer àqueles que se iniciam no estudo global 

um roteiro capaz de orientá-los no desenvolvimento de suas aptidões para o deslinde 

e compreensão das atitudes da formação do educando para o mercado de trabalho.  

 

2 O DESENVOLVIMENTO GLOBAL ESCOLAR 
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A sociedade do conhecimento no mundo da Educação de níveis superiores 

tornou-se uma prioridade e uma primazia no mundo global. O mundo. A educação 

do terceiro grau no sistema global, principalmente para países emergentes como 

o Brasil, fez por merecer atenção, competências e diretrizes globais com um olhar 

pedagógico dos educadores e dos facilitadores da educação. A didática do ensino 

superior e o processo universitário se viram expostos frente aos novos processos 

de ensino e às novas estratégias de formação dos docentes. Nesse contexto 

surge o desenvolvimento de pessoas dentro da  Educação Superior com o escopo 

de transcender talentos e capacidades que são vistos como fatores competitivos 

no mercado de trabalho globalizado.  O talento humano e a comunicação 
surgiram e precisaram ser aprimorados. A educação passou a ser a primeira 

competência no clima superior, e esta competência se dividiu em várias vertentes 

que se denotam como principais: pessoal, psicológica, social, profissional, 

educativa, competência de equipe. Todo esse contexto significa o 

desenvolvimento de talentos e pessoal. As pessoas da educação superior 

carecem ter o espectro  e a esperança de que a formação de professores, a partir 

de então,  será o  grande diferencial no desenvolvimento das pessoas dentro da 

esfera da universidade. Igualmente, aparece uma nova apreciação sobre gestão 

de pessoas.   

Enfim, para a formação de professores do ensino superior necessário considerar o 

momento e a exigência da nomeação de ideias e ideais vinculados ao intuito de 

crescer para o mercado futurista que a globalização mundial oferece.  

Para Júlio C. G. Bertolin2:  

Nas décadas de 1960 e 1970 deu-se o auge das soluções quantitativas para 
a educação, as quais se expressaram em muitos países no aumento nos 
gastos com educação, no aumento do número de anos de ensino obrigatório, 
na diminuição da idade de ingresso na escola e no desenvolvimento de teses 
econômicas sobre a educação, como a "teoria do capital humano". No início 
da década de 1980 começaram a surgir os primeiros questionamentos acerca 
da qualidade em educação e já no final da mesma década o assunto se 
tornara uma prioridade nos EUA e na Europa. Assim, em virtude da crescente 
importância que a educação superior vem assumindo para o crescimento dos 
indivíduos e para o desenvolvimento sociocultural e econômico dos países e 
sociedades, a avaliação da qualidade dos sistemas e instituições 
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educacionais tornou-se assunto de grande importância não apenas para 
governos e instituições, mas também para todas as sociedades. Atualmente, 
uma das palavras mais empregadas nos trabalhos e pesquisas no campo da 
educação superior é o termo "qualidade". 

 

Ou seja, para o autor a qualidade das instituições educacionais está ligada à teoria do 

capital humano. O termo qualidade é palavra de ordem nas mais diversas esferas da 

educação e nos mais diversos países. Somente aqueles que não valorizam o capital 

humano são que estão por fora da real qualidade da educação. 

 

3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Ao se constituir o espaço da formação de professores no ensino superior muitos são 

os ingredientes educacionais para a amplitude deste campo. Como se sabe a 

formação de professores não pode ser um rito de passagem, algo passageiro, mas 

deve ser duradouro com intensidade e densidade que impõe a obra educacional. Os 

professores de ensino superior devem ter muita cultura, devem ser analistas, saber 

escrever a cientificidade do cenário educacional onde praticam a profissão e serem 

orientadores de artigos científicos, teóricos e educacionais. Para cada saber a sua 

tarefa de analista consistirá especialmente em conhecer a interação e a razão do 

ambiente no qual situa. Alvanize Valente Fernandes3 afirma que não há ainda um 

conhecimento específico da docência dos saberes disciplinares no ensino superior. 

Assim ela alega:  

De acordo com Masetto (2003), a formação para o exercício da docência, 
mais especificamente para o ensinar no ensino superior, não tem uma longa 
história de investimento tanto por parte dos profissionais quanto de espaços 
e agências formadoras. Surge, no Brasil, somente, cerca de duas décadas 
atrás, em decorrência de uma autocrítica por parte de diversos membros do 
ensino superior, principalmente dos professores. Assim podemos 
compreender que o saber para ensinar - saber das ciências da educação, 
saberes metodológicos - por muito tempo foi visto como um simples adereço 
aos saberes disciplinares. Portanto, os processos de aprendizagem e os 
saberes próprios à docência eram relegados a segundo plano, deixados para 
o contexto de prática, fundados, talvez, na tese do “aprender fazendo” ou na 
concepção de que quem tem domínio do conhecimento especifico sabe 
ensinar. Ainda hoje sabemos pouco sobre os processos pelos quais o 
professor passa para aprender a ensinar. 

                                                           
3 FERNANDES,  Alvanize Valente. Formação de professores, docência universitária e o aprender 
a ensinar. Disponível em: <http://www.unesp.br/prograd/e-
book%20viii%20cepfe/LinksArquivos/10eixo.pdf> Acesso em: 04 set. 2014. 
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Necessário ainda uma autocrítica na formação dos professores para que no contexto 

da prática o professor possa aprender a ensinar. Com isso, ele estará fomentando o 

seu próprio papel. Ainda sobre a formação dos professores o estudo universitário é 

uma caixa de segredos a que cabe a cada professor desvendar. A formação dos 

professores implica na verdade dos investimentos dos estudos, estar presente no 

ensino multidisciplinar superior, ter disciplina para as reuniões escapulares, saber 

oferecer o melhor conteúdo, a pragmática do professor, assim como, a pragmática do 

aluno.  

O professor do ensino superior para interagir na sociedade tem necessariamente de 

estar preparado, saber refletir para  selecionar  valores  morais e  de outras  naturezas  

com  vistas  em comportamentos básicos  de uma formação adequada pela qual  ele 

absorve  e  emite informações  que se  ajustem   aos  padrões  previstos  nos principais 

quesitos   desejáveis  a esta  sociedade. (FREIRE, 1998). Uma vez integrado ao 

campo social, nos princípios básicos de uma  cidadania  saudável,  o  professor  terá  

garantida a  sua  interação  social  e, assim. desfrutar dos  direitos  a  ele  inerente,  

com  o privilégio  de  ir e  vir nos processos pedagógicos superiores nos   termos  de 

uma  legalidade  sustentável.  Planificada em  normas  de  absoluta  resistência  e  

entendimento  na  alteridade  de uma  convivência  sensata  e proveitosa  em  relação  

ao  contexto  formador  de propostas  maduras  para  o crescimento  desejado  desta  

sociedade, a efetivação dos direitos sociais da formação de professores devem 

sempre produzir efeitos positivos e inerentes a cada caso. 

Há de se constatar que todo “direito” só pode se efetivar, em uma circunstância social,  

quando  caminha  paralelamente  com  o  “dever”  devidamente  respeitado   nos  

limites  do  direito  do  outro,  ou dos  outros   indivíduos,   sujeito  a  uma    apreciação  

sensata  das atitudes  tomadas  em  tal  procedimento  avaliado  nas  normas de uma 

sansão  social. 

Como suporte a estas necessárias medidas sociais,   como  já  colocado, todos os 

professores do terceiro grau,  de quaisquer  status ou procedências   só  conquistarão 

com  absoluta  abrangência suas reivindicações se forem  pautadas  numa  educação 

especial  superior e de nível espetacular.  A educação como se pode conotar pelos 

postulados  na  afirmação  de    educadores  sensíveis  à  formação  humana, é o  
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antídoto  para  os males  incidentes  em  uma  sociedade  desvirtuada por  diversos  

lapsos de comportamento  humano.  E como restauradora do  processo  de  

crescimento  humano ,  apresenta  os  recursos  coerentes, o caminho  certo e  a  

dinâmica  apropriada  ao  crescimento  do  indivíduo que  aprendeu a  se deslocar 

para  o  alto na  demanda  da  evolução  que  é lei  universal. Porém  como  nada  se  

realiza  fora  da  vontade humana,  ou  se já  de uma reflexão  vivencial, ou melhor,  a  

respeito  da  vida  e  suas  plataformas   existenciais, o indivíduo para  alcançar o  

desempenho  de sua  promoção deve  então  recorrer  a  Sócrates  para  incorporar  

o  pensamento de profundo   enlace  com   a  reflexão  em   pauta:  “Conheça  a  ti  

mesmo”.  A partir  desta    interiorização,  munido  de  uma  aceitação  das  verdades  

sobre  si   mesmo  e do poder de uma  consciente  seleção   de  valores,  por certo  

será  iluminado  e,  perceberá  os  itens  a  serem adicionados   ao  seu   procedimento  

no  contexto em  que vive,  como de igual  modo, aqueles  itens  que   se apresentam 

de  forma  degradante   em  face  à deturpação  pedagógica  presentes  no contexto, 

serão extirpada. 

Educar sempre não importa o perfil do cidadão;  o que tem como necessidades 

superiores que precisam ser buriladas, não  importa  a  raça, a idade  mental e o  

status. Esta é a medida mais fecunda  para quem  visa  ao  bem comum,  com   isto  

acumular  um  patrimônio  da educação especial,   representativo  no contexto  em  

evolução (FREIRE, 1980). 

Na espécie  humana,  na desigualdade e igualdade, os  indivíduos  são  similares  em  

suas características  básicas,  de modo  a ser distinguido de  quaisquer seres viventes   

no planeta  Terra.  Ali está  um  indivíduo cuja  visão  primeira não  é  confundida  

quanto  a  forma ou   indumentária   representativa da espécie.  Criado sob um  modelo  

universal,  com  características  próprias  habita  em  todo planeta  envergando  formas  

similares, com alguma  ressalvas:  de  cores, estatura  e outras pequenas  diferenças,  

sem  alteração  da  visão  básica.  É por  excelência  uma  obra  prima  da  criação, 

nas  aparências  físicas  no  geral. Então porque não dar a chance de desenvolvimento 

e de efetivação de direitos aos jovens e adultos de se introduzirem num nível mais 

elevado de ensino? A resposta é evidente, pois o professor é o patrimônio. Todos 

devem ter acesso e o professor é um facilitador desse patrimônio cultural. 

Porém, o ser  humano possui  caracteres  particulares que   o individualiza  entre  

todos  os  demais  da  espécie.  Dotado de inteligência  e  livre-arbítrio,  atua  na  
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sociedade  de diferentes  critérios  e ou  modalidades   de  acordo  com  experiências  

adquiridas , gostos, pendores.   Agindo  segundo a sua vontade  com  total  liberdade  

nas  escolhas  ou   opções   vivenciais;  todas  as suas atitudes  são  produtos  do  seu 

“ ego”  e  toda  ação  realizada  torna-se  responsabilidade  própria.  Seus acertos  ou 

deslizes   são  resultantes  do  seu  próprio   cultivo.  

O  livre  arbítrio de professor de nível superior funciona  segundo  o  imperativo  de 

suas  aspirações,  as  quais  se flexionam  a partir  de uma  proposta  interna da sua 

pós-graduação, mestrado e respectivo doutorado.  Aí entram  as  especializações...  

O professor de nível superior  passa  a ser  único.  Quando amparado  por  uma  

personalidade    formada  e  enquadrada nas  normas  corretas  da  vigência  social e 

seja   um  perfeito  observador dos  Deveres  e  Direitos, peculiares à  sua conduta,  

então,  este  cidadão  se  iguala  a  outros, que  realmente  possuem  o  mesmo  

propósito  em suas  ações.  Contudo nada  se realiza  como  decalque da educação 

no ensino de terceiro nível. O poder  da criatividade   pode  transformar  em  diversas  

formas   na  exposição de uma  mesma  mensagem,  como  pode igualmente   

acrescentar pontos  de vista,  parafrasear  o  contexto em  novos  conteúdos  

educacionais,  sem se afastar  da   mensagem  proposta. Agora, o ponto  mais  

sensível  do  item  na formação do professor em  questão  é quando  se depara  com  

os casos  especiais  relacionados  às  diferenças  comportamentais  dos  indivíduos,  

em  parcial  ou total  afastamento  do núcleo  comum  conhecido: a profissionalização 

e o treino para a entrada no mercado de trabalho deve se fazer presente.  Este é o  

caso.  Merece um  singular  aprofundamento no  campo  das  pesquisas, pois faz parte 

da sonhada escolaridade de nível superior tanto para o docente quanto para o 

discente.   

A escolaridade segundo Blondel:  

[...] a escolaridade tende a prolongar-se, a formação contínua parece cada 
vez mais necessária. Portanto, um número crescente de indivíduos deverá 
ensinar [...] é evidente que o principal centro de recursos para a formação 
inicial e para a formação recorrentes desses educadores continuará sendo o 
ensino superior como lugar de atualização do conhecimento (BLONDEL apud 
DELORS, 2005, p. 187-188). 

 

Schön diz que:  
 

[...] o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o 
contexto constitucional. O professor tem de se tornar um navegador atento à 
burocracia [...] estes são os dois lados da questão – aprender a ouvir os 
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alunos e aprender a fazer da escola um lar no qual seja possível ouvir os 
alunos – devem ser olhados como inseparáveis (1997, p. 87). 

 

Percebendo a importância que tem a (re)construção dos saberes docentes, tanto 

Blondel quanto Schön  alertam que o ensino superior tramitam na atualização do 

conhecimento e no desenvolvimento da prática reflexiva. Contreras defende que:  

A autonomia profissional significa, por último, um processo dinâmico de 
definição e constituição pessoal de quem somos como profissionais, e a 
consciência e realidade de que esta definição e constituição não pode ser 
realizada senão no seio da própria realidade profissional, que é o encontro 
com outras pessoas, seja em nosso compromisso de influir em seu processo 
de formação pessoal, seja na necessidade de definir ou contrastar com outras 
pessoas e outros setores o que essa formação deva ser (CONTRERAS, 
2002, p. 214). 
 

 

Ou seja, a formação de professores para o grau superior começa no bacharelado ou 

licenciatura e caminha, nos dizeres de Cronteras, para a realidade profissional e o 

compromisso de influir um encontro “superior” com outras pessoas, o que alavanca a 

elevação pessoal. 

Além disso, deve haver uma valorização na formação de professores entre a 

dicotomia teoria-prática, tão vivenciada nos ambientes acadêmicos de ensino 

superior. Precisa-se perceber que não dura uma formação instável, insegura nos 

conflitos do avanço promovido por instituições que visam tão somente o lucro e não 

percebe que o professor, como qualquer profissional, precisa ser promovido, precisa 

de reciclagem de conhecimentos. A relação de informações didáticas do ensino 

superior é quase a finalização do estudo de um discente para a vida toda. Muitos 

estudantes param por aí e vão fazer deste estudo a sua profissão necessária.     

Segundo Veiga-Neto (p.4):  

[...] sem um esquema ou arcabouço teórico, isso que chamamos mundo das 
práticas – ou, simplesmente, práticas – não faz nenhum sentido e, assim, nem 
é mesmo observado ou visto e nem, muito menos medido ou registrado. 
Inversamente, se dá o mesmo: sem alguma experiência, algum 
acontecimento nisso que chamamos mundo das práticas, não há como 
pensar, formular ou desenvolver uma ou mais teorias. 
 

Portanto, as obras do educador carecem transformar em conta toda a conjuntura que 

abarca a sala de aula, convindo, além de intermediário da informação e da 
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aprendizagem, de motivador em toda a metodologia educacional. Ou seja, a prática 

educacional deve ser para o professor um 

Assim, segundo Santos (2000, p. 55):  

No campo da formação docente, busca-se conhecer como o professor é 
formado nas e pelas instituições escolares, seja na sua formação inicial, ou 
antes dela, seja pela sua prática profissional. Busca-se também compreender 
como sua história de vida e trajetória profissional se intercruzam, modelando 
seus comportamentos, suas perspectivas profissionais e sua visão e 
concepções sobre a educação, o processo de ensino e organização do 
trabalho escolar. 
 

 
 

O papel importante, com seus enredamentos, do professor na educação superior 

na modelação de seus comportamentos, suas perspectivas profissionais e sua 

visão sobre educação, abaliza uma imperatividade de um profissional e complexo 

papel nos programas de Educação Superior com a amostra da obrigação de se 

ter um perfil profissional com habilidades e competências diversificadas e 

especilizadas. O professor deve ter, obviamente, domínio da política educativa 

da instituição onde atua.  Mas, além disso, espera-se que ele tenha o 

conhecimento atualizado das disciplinas, dos jeitos especiais em lidar com 

universitários normais e especiais que estão sob sua responsabilidade. Deve 

também ter formas de motivar e estimular os alunos numa espécie de sedução 

pedagógica adequada no processo educativo.  

Paulo Freire (1980), ao observar a escola como processo de decodificação social 

e de cidadania, coliga, a partir de seus registros sobre educação áreas do 

conhecimento e da agudeza espiritual, dois tipos basilares de processamento da 

instrução que tocam na inclusão social do ensino superior: a procura pela 

evolução da civilização e a busca pela cidadania. Procedimento natural de toda a 

nação que busca pela educação e que faz parte da formação de professores. De 

acordo com o autor, calcada no primário tipo de processamento de conhecimento 

está uma visão estruturalista e mecanicista da aprendizagem especial no terceiro 

grau, segundo a qual o sentido estaria vinculado às palavras e às frases.  Desse 

modo, dependeria exclusivamente da forma.  Quando, porém, se vê o educador 

como origem do sentido, concebe-se a diversidade como um objeto cuja 

materialidade não contém em si nenhuma significação independente daquela que 

lhe for atribuída.  Segundo Freire (1980) essa concepção se apoiaria no 
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processamento que pessoas cidadãs devem ser incluídas em todos os ambientes 

necessários para sua integridade. Isto inclui também o processo de “alfabetização 

de adultos” funcionalmente non ensino superior. Muitos lá chegam neste nível 

sem a leitura da interpretação da vida, das disciplinas e dos textos.  Tais alcançam 

espontaneamente as ideias universais e basilares da educação, e buscam a 

confirmá-las com os dados da sua vida social quando a formação de professores 

se coaduna com os objetivos freirianos.   

 
 
4  A ATUAÇÃO DOCENTE SUPERIOR 
 

Ao longo da atuação o docente deve participar, sobre o comando da IES, de 

atividades de enriquecimento e atualização, abrangendo as seguintes 

modalidades: 

1. Agilidades Acadêmicas: Oficinas, palestras 

(com professores convidados) e grupos de trabalho. Essas 

atividades poderão ser realizadas aos sábado pela manhã, com 

carga horária de 3 h/a. 
2. Semanário de Esboços universitários: 

Dedicada à apresentação de comunicações, minicursos, oficinas 

pedagógicas, palestras e atividades artístico-culturais, com a 

participação de professores, professores convidados, alunos e 

alunos de outras instituições e grupos de pesquisa envolventes 

com o curso em epígrafe. 
3. Acesso à Internet: Apresentar toda a estrutura 

para acesso dos alunos, através dos   laboratórios de informática. 
4. Fomentar a prática da pesquisa: A fim de 

fomentar a prática da pesquisa da universidade, organizar um 

núcleo de pesquisa, tendo em vista as novas ponderações do 

Ensino Superior. Uma primeira ênfase, por exemplo, será um 

Núcleo de Pesquisa sobre a Educação Universitária e o Mercado 

de Trabalho.  O grupo será formado pelo corpo docente da 

instituição em que atua, buscando sempre o trabalho 
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interdisciplinar, multi e transdisciplinar para as especificidades da 

Inclusão. 

A gestão escolar do ensino superior implica no desenvolvimento atuante do professor, 

implica na democracia à modificação das bases e diretrizes da ação educativa. Tudo 

e todos, na transformação do processo educativo, principalmente no que vislumbra a 

educação especial superior.  Na verdade o que se pretende alcançar é um 

aprendizado por observação, mesmo com carências e experiências diferenciadas. 

Lortie assinala sobre o assunto:  

 
[...] o aprendizado por observação, que é a experiência de todos aqueles que 
entram na carreira de professores, começa o processo de socialização na 
profissão de uma forma particular. Ele familiariza os alunos com as tarefas do 
professor e faz com que eles pensem no desenvolvimento das identificações 
com professores. Ele, entretanto, não tem uma base para uma avaliação 
técnica informada das técnicas de ensino ou encoraja o desenvolvimento de 
orientações analíticas em relação ao trabalho. A menos que os professores 
experientes passem por experiências de treinamento que possam confrontar 
as suas experiências e tradições, a ocupação vai ser praticada por pessoas 
que têm pouca preocupação em construir uma cultura de técnica 
compartilhada. Na ausência desta cultura, as histórias diversas de 
professores vão ter um papel importante na sua atividade diária. A esse 
respeito aprendizagem por observação é uma aliada da continuidade e não 
da mudança. (LORTIE, 1975, p.67). 

 

A Gestão para inclusão social no ensino superior, neste ponto de vista, visa a 

transformar a escola em um espaço solidário, com experiências e tradições,  atenta 

ao processo de aprendizagem de seus alunos, especialmente àqueles que mais 

precisam do professor como facilitador universitário com técnicas compartilhadas.  

Mudanças na gestão escolar, no projeto político pedagógico, no currículo, no caráter 

classificatório da avaliação escolar, requerem  uma maior participação dos familiares 

e do próprio estudante ingresso no ensino superior, e principalmente uma mudança 

de postura do professor/educador:  

  O professor é o novo marinheiro dos tempos que chegam. No momento em 
que se descobre as verdades das inteligências múltiplas e se configuram o 
novo papel da educação, centrada em um aluno a ser descoberto em sua 
extrema singularidade, emerge como mais importante profissional do século, 
todos os que tem o extremo privilégio de fazer surgir, deste novo aluno, um 
novo ser humano. Ser professor, hoje, é ser vítima de uma profissão difícil e 
mal compreendida, contudo com a extrema nobreza e dignidade daqueles 
que tem o privilégio único de anunciar os novos tempos. (ANTUNES, 1998, 
p. 63). 
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Pesquisas feitas indicam que o sucesso de qualquer medida de integração de pessoas 

na faculdade depende principalmente do papel do professor. Ele está presente e 

acompanha diretamente a vida escolar desses além de ser na maioria das vezes um 

modelo de comportamento para seres com personalidades ainda em formação 

continuada. Assim, o professor deve oferecer aos seus alunos oportunidades para 

construção do seu próprio conhecimento, respeitando o ritmo de cada um.   

A atuação do docente nem sempre é um mar de rosas. Como se refere Lortie, as 

histórias dos discentes são diversas e o professor vai ter um importante papel na 

continuidade do ensino superior de cada indivíduo. Sua atuação poderá ter espinhos 

que se transformarão em frutos dos conhecimentos. Mas é necessário lutar por uma 

aprendizagem melhor a cada dia, a cada momento, a cada circunstância.  E nos 

dizeres de Antunes, o novo marinheiro dos tempos que surge deve navegar por mares 

nunca dantes navegados. O aluno que chega é um desconhecido a ser incluído no 

sistema superior. 

 
 

5  PROFESSORES: FACILITADORES DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 
No âmbito da discussão do presente artigo, chega-se a guisa de conclusão ao óbvio: 

os professores de ensino superior, quando preocupados com a interação e a 

aprendizagem verdadeira, não no modelo cartesiano, são os reais facilitadores do 

desenvolvimento educacional que os discentes querem e precisam.  

Desta constatação, surge a necessidade de estruturar séries do Ensino Superior 

que procure, além da análise da escala do desenvolvimento educacional em seus 

diversos níveis, do estudo dos fundamentos da educação, da filosofia, da 

sociologia, da psicologia, da antropologia, das ciências políticas e econômicas, 

das ciências (sentido geral), da linguagem e suas novas tecnologias, para que 

docentes estejam preparados  numa reflexão da arte e do ato de ensinar.  

A diversidade da cidadania da Educação Superior já foi vislumbrada pelo MEC 

(Ministério de Educação e Cultura) que  regulamentou  demandas da escola e dos 

alunos,  numa ação reflexiva e prática. O aluno terá mais um diferencial em mãos 

para proporcionar ao seu bem-estar e à própria família  instrumentos  de forma 

coesa e referencial.    



13 
  

Partindo do pressuposto que a educação é uma prática social e se exerce pela 

experiência humana histórica, convém entender a prática escolar como um 

recorte, como um desenvolvimento escolar facilitado pelo professor, um universo 

amplo que precisa de modificação e precisa ser trabalhado. A Educação Superior 

tem natureza específica na formação de docentes para a diversidade. Preocupa-

se, portanto, na atualidade, como o professor irá atuar de acordo com as 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96).  

O fazer pedagógico da Educação Superior enfatiza os volumes sócio-políticos e 

culturais da educação e se constitui de modo a harmonizar a concepção que 

articule os seguintes eixos: 

 Domínio teórico dos fundamentos e dos processos de 
construção dos conhecimentos: São áreas do conhecimento e sua 

interlocução com a educação, pois promove o conhecimento da educação 

superior nas diversas áreas que dialogam com a educação universitária 

profissionalizante; 

 A compreensão dos processos de renovação das teorias 
da educação. Os processos de renovação possibilitam visões sobre 

currículos, artifícios, metodologia, práticas pedagógicas, políticas 

educacionais, produção do conhecimento, organização do trabalho escolar, 

pluralidade cultural, técnicas de pesquisa em educação; 

 A formação intelectual, cultural e o desenvolvimento de 
habilidades essenciais: São seminários transdisciplinares que dinamizam 

a prática educativa; 

 Projetos de intervenção pedagógica para a Educação 
Superior: os projetos de intervenção pedagógica intervém na prática  
ensino, pois perpassa as atividades de advertência, registro e 

problematização do dia a dia de alunos universitários, da organização dos 

processos de trabalho na escola e práticas escolares.  

Concatenando todos os dizeres anteriores será possível perceber o 

verdadeiro achado da cidadania para todos que merecem a inclusão frente à 
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diversidade e os múltiplos papeis dos professores como facilitadores do 

desenvolvimento global da escola superior atual. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         

Países mais adiantados culturalmente dão todo o ensejo e todo valor ao professor 

universitário. É a chave da liberdade intelectual, o mentor da história geral e da história 

de cada um. É por intermédio dele que se propagam as diretrizes estrelares do saber 

do terceiro nível para uma profissionalização que irá direcionar o discente para o resto 

de sua vida.  É o professor aquele indivíduo inesquecível que se fará lembrar pelos 

meandros profissionais do aluno que passou pelos seus ensinamentos.  Transformar 

a vida da escola, vivenciar novas práticas sociais inspiradas na pluralidade e na 

diversidade, promover intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade, à 

colaboração, à experimentação partilhada, o estabelecimento de novas relações com 

o conhecimento e a cultura, que estimulem a busca, a comparação, a crítica, a 

iniciativa e a criação. É imperativo transformar a vida da escola. A escola deve 

promover a reconstrução crítica do pensamento e da ação, apostar nas vivências dos 

grupos e da coletividade escolar.. A vivência democrática na escola é  aprendizagem 

para conviver e sentir democraticamente na sociedade e, em nome da diversidade e 

das diferenças, construir e respeitar o equilíbrio entre as esferas dos interesses e 

necessidades individuais e as exigências da coletividade, sem perder de vista o 

projeto de construção de uma sociedade autônoma e politicamente igual. 

A cultura da diversidade do nível superior vai consentir ao indivíduo construir uma 

escola de qualidade, uma didática de aprimoramento e profissionais comprometidos. 

Todos deverão aprender a "ensinar a aprender". A cultura da universidade é um 

processo de aprendizagem permanente, onde todos aprendem a compartilhar novos 

significados e novos comportamentos de relações entre as pessoas. A cultura da 

diversidade é uma nova maneira de educar que parte do respeito à diversidade como 

valor. O discurso da educação para o ensino superior e o papel do professor como 

facilitador, somente em seus processos múltiplos, com base num novo paradigma 

escolar brasileiro,   precisa  urgente de um amplo debate,  a ser realizado a partir das 

estruturas pedagógicas, sociais, filosóficas do homem, mundo e sociedade. 
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Contudo, na educação universitária tecnóloga, de licenciatura e de bacharelado como  

efetiva cláusula  de história, ocorre   a  missão  do  educador   que  labora  como  um  

impulsionador  dos  episódios pedagógicos  com  o faina  de  oferecer os  tecnologias  

e  os  pretextos   da aprendizagem ao  educando,   o qual,  moderniza em  sua  

pensamento  um novo  processo  de  vivência.  É ele um apostólico; além de um 

profissional da área pedagógica por cumprir uma  incumbência   especial   de  

habilidades,  densamente  compassivas   nas  quais  ele  se adjudica  por  devoção  a 

uma  sublime  e nobre tarefa  existencial.   Cada ser humano é responsável por esta  

missão da inclusão social.  Tal tarefa pode se realizar de formas diferenciadas.    Basta 

entender que a excelência seletiva dos exemplos saudáveis da inclusão social do 

ensino superior, tem grande agudeza na  coletividade,   quando se trata  de aperfeiçoar 

a arte de educar.   

O implemento de novas análises para o desenvolvimento educacional deve partir do 

pressuposto que professores como facilitadores terão amplos papeis a exercer, mas 

também terão muitos anos a cultivar e colher frutos. A experiência da universidade 

delonga novas experiências que se transformam em benecies do outrem. Mas não se 

pode esquecer que aquele professor/facilitador/desenvolmentista é também um ser 

humano que precisa do carinho da IES e do seu comparecimento no avanço das 

negociações do treinamento do professor. Em troca e em compensação o 

reconhecimento financeiro que este profissional balizado merece receber e deve 

receber. 
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