
CLEUSA FERNANDES CASSETTI PEDOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E GESTÃO ACADÊMICA  

NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo para obtenção do título de 

Mestre Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



CLEUSA FERNANDES CASSETTI PEDOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E GESTÃO ACADÊMICA  

NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo para obtenção do título de 

Mestre Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde. 

 

Orientador: Prof. Dr. Nildo Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedotti, Cleusa Fernandes Cassetti  

Educação Permanente e Gestão Acadêmica no Ensino 
Superior em Saúde./ Cleusa Fernandes Cassetti Pedotti. – São Paulo, 
2012. 

xii, 108f. 

Tese (Mestrado Profissional) – Universidade Federal de São 
Paulo. Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – 
CEDESS. 

Título em inglês: Permanent Education and Academic Management 
in Higher Education in Health. 

Palavras-chave: 1. Educação Superior; 2. Educação Permanente;  
3. Gestão Acadêmica, 4. Docência 



 

iii 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Centro De Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS 

 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

Diretora do CEDESS 

Profa. Dra. Maria Cecília Sonzogno 

 

 

Coordenador do Programa de Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde. 

Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista 

 



 

iv 

CLEUSA FERNANDES CASSETTI PEDOTTI 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E GESTÃO ACADÊMICA NO  

ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

 

 

 

Presidente da Banca:  

Prof. Dr. Nildo Alves Batista 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Ecleide Cunico Furlanetto 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Lucila Amaral Carneiro Vianna 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Cecília Sonzogno  

 



 

v 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Hercílio e minha mãe Iolanda,  

por enxugarem minhas lágrimas,  

por vibrarem com minhas conquistas, 

 por me amarem, incondicionalmente, 

por estarem sempre ao meu lado nesta caminhada, 

por serem meu porto seguro. 

 

E aos meus filhos Gustavo e Giovanna, razão de meu viver, 

que este trabalho seja um incentivo para que eles nunca desistam 

de lutar por seus ideais 



 

vi 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao homem, ao ser humano Nildo A. Batista, que se despiu de títulos e cargos 

hierárquicos e ofereceu sua amizade, sua solidariedade a esta humilde 

servidora em um momento de grande dificuldade profissional, mostrando que 

sua grandeza de caráter e que seus valores são muito maiores que todos os 

títulos que já alcançou nesta vida. 

 

Ao amigo, ao irmão Marcello Di Pietro, por sua amizade, por seu carinho, por 

seu companheirismo e por seu apoio irrestrito que foram o bálsamo, a força dos 

momentos difíceis. 

 

À minha grande e estimada amiga Maria Cristina Iglesias, que sem suas 

loucuras e devaneios este curso não teria tido o mesmo encanto. Agradeço o 

apoio e o companheirismo nesta jornada. 

 

À minha amada irmã Magali F. Cassetti Dassouki, minha melhor e maior amiga 

que me poupou de todas as agruras e dissabores para que eu pudesse me 

dedicar a este projeto de vida. 

 

 



 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a 

forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre 

aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos". 

Fernando Pessoa 



 

viii 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 1 

 
2 OBJETIVOS....................................................................................................... 4 

2.1 Objetivo Geral................................................................................................. 5 

2.2 Objetivos Específicos.................................................................................... 5 

 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA............................................................................ 6 

3.1 A Educação como pilar na Sociedade do Conhecimento........................... 7 

3.2 O Ensino Superior no Brasil.......................................................................... 11 

3.2.1 Breve Resgate Histórico............................................................................. 11 

3.2.2 A recente expansão do ensino superior nas instituições federais......... 18 

3.3 A Gestão do Ensino Superior....................................................................... 23 

3.3.1 Aspectos Gerais da Gestão no Ensino Superior..................................... 23 

3.3.2 A Educação Permanente como pilar da Gestão..................................... 29 

 
4 METODOLOGIA............................................................................................... 36 

4.1 Contexto da Pesquisa................................................................................... 37 

4.2 População de Estudo.................................................................................... 41 

4.3 Instrumentos de Coleta de Dados............................................................... 42 

4.3.1 Questionário............................................................................................... 42 

4.3.2 Entrevista.................................................................................................... 44 

4.4 Análise de Dados........................................................................................... 45 

4.5 Procedimentos Éticos................................................................................... 47 

 
5. RESULTADOS e DISCUSSÃO..................................................................... 48 

5.1 Concepções e relevância da Educação Permanente na Gestão 
Acadêmica............................................................................................................. 49 

5.2 Práticas de Educação Permanente no cotidiano da Gestão Acadêmica..... 67 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................. 87 

 
7 REFERÊNCIAS................................................................................................. 91 

 
8 ANEXOS............................................................................................................ 100 



 

ix 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 –  Representação da assertiva: “A Educação Permanente exerce um 
papel importante na melhoria dos processos de gestão acadêmica 
nesse campus”................................................................................. 49 

Gráfico 2 –  Representação da assertiva: ”Os professores do campus Unifesp-
Baixada Santista possuem conhecimento da importância da 
Educação Permanente sobre os processos administrativos-
acadêmicos”..................................................................................... 50 

Gráfico 3 – Representação da assertiva: “Os professores do campus Unifesp-
Baixada Santista possuem dificuldade em compreender e investir 
em Educação Permanente”............................................................... 53 

Gráfico 4 – Representação da assertiva: “A Educação Continuada não difere 
da Educação Permanente, tratando-se apenas de questão 
semântica”....................................................................................... 54 

Gráfico 5 – Representação da assertiva: “A Educação Permanente gera 
compromisso e melhoria das competências dos envolvidos nos 
processos de gestão acadêmica”..................................................... 60 

Gráfico 6 – Representação da assertiva: “A Educação Permanente transforma 
a prática docente e traz identidade e competência profissional”....... 62 

Gráfico 7 – Representação da assertiva: “O campus Unifesp-Baixada Santista 
investe, frequentemente, em Educação Permanente de seus 
professores”....................................................................................... 67 

Gráfico 8 – Representação da assertiva: “O campus Unifesp Baixada-Santista 
é deficiente em promover iniciativas de Educação Permanente de 
seu corpo docente”............................................................................ 67 

Gráfico 9 – Representação da assertiva: “Os professores do campus Unifesp 
Baixada-Santista possuem resistência a práticas relacionadas à 
Educação Permanente”..................................................................... 73 

Gráfico 10 – Representação da assertiva: “Os professores participam do 
planejamento das práticas educativas a eles direcionadas”.............. 77 

 



 

x 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

C Concordo 

CEP Comitê de Ética e Pesquisa 

CT Concordo Totalmente 

D Discordo 

DT Discordo Totalmente 

EC Educação Continuada 

EP Educação Permanente 

GA Gestão Acadêmica 

IES Instituições de Ensino Superior 

IFEs Instituições Federais de Ensino Superior 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

MEC Ministério da Educação e Cultura 

PROGRAD Pró-Reitoria de Graduação 

REUNI Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

SESu Secretaria de Ensino Superior 

UC Unidade de Contexto 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UR Unidade de Registro 

URs Unidades de Registro 

I Não tenho opinião / Conhecimento a respeito 



 

xi 

RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivos investigar a Educação Permanente no âmbito 

da gestão acadêmica em um campus de ensino superior em saúde, procurando 

insumos para seu aperfeiçoamento, levantar as concepções de gestores sobre a 

Educação Permanente em suas áreas de atuação, identificar as atividades 

desenvolvidas em Educação Permanente nesse campus e os nós-críticos que 

dificultam ou impossibilitam a sua implantação e conhecer as sugestões para o 

aprimoramento dos processos de gestão através desse tipo de educação. 

Utilizou-se a abordagem quali-quantitativa; numa primeira etapa, foi aplicado um 

questionário em formato Likert a 60 docentes do campus investigado. Em uma 

segunda etapa, com objetivo de aprofundamento e melhor compreensão dos 

dados, foi realizada entrevista semiestruturada com os docentes ocupantes de 

cargos de gestão do referido campus. Os docentes envolvidos no projeto 

reconhecem a importância e relevância da Educação Permanente para seu 

aprimoramento pessoal e profissional, mas sentem a necessidade de iniciativas 

mais efetivas de aperfeiçoamento de suas práticas, bem como de maior 

conhecimento das concepções de Educação Permanente, muitas vezes 

confundidas com Educação Continuada. Os professores de uma forma geral 

como os que estão no exercício da gestão não têm clareza da relação entre a 

Educação Permanente e a Gestão Acadêmica. Com as exposições das 

dificuldades encontradas pelos docentes em cargos de gestão e a falta de prévio 

conhecimento técnico sobre as questões da área, os professores sugerem que o 

tema “Gestão Acadêmica” entre na pauta da Comissão de Desenvolvimento 

Docente, de forma institucionalizada, preparando-os para enfrentar as 

dificuldades do dia-a-dia e que estas experiências sejam o instrumento de suas 

aprendizagens e transformação de suas práticas. 

 

Palavras-chave: Ensino superior, Educação Permanente, Docência, Gestão 

Acadêmica. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate Permanent Education in the academic 

management practices of a campus of higher education in health, looking for its 

improvement, raising the managers´ conceptions on their acting field, to identify 

the activities developed on that campus regarding Permanent Education and to 

detect critical nodes in regard to its implementation and their suggestions for 

improvement of management processes. This study used a qualitative and 

quantitative approach; at the first moment, a Likert scale questionnaire was 

submitted to 60 professors of the investigated campus. In a second moment, 

aiming to better understand and to analyze the data collected, a semi-structured 

interview was performed with teachers in charge of the campus management. The 

faculty staff involved in the project recognized the importance and relevance of 

Permanent Education for their personal and professional development, and 

emphasized the need of more effective actions to improve their practices as well 

as greater knowledge on the Permanent Education concepts, many times misled 

with continuing education. Usually, teachers as well as those into the management 

process do not have comprehensibility regarding the relationship between 

Permanent Education and academic management. According to the difficulties 

found by the professors occupying management positions and the lack of prior 

knowledge about the technical issues in this area, it was suggested that the topic 

“Academic Management” must be included in the agenda of the Committee on 

Teaching Development, as an institutional way, preparing them to face daily 

difficulties and that these experiences must be the instrument of their learning and 

transformation of their practices. 

 

Keywords: Higher education, Permanent Education, Teaching, Academic 

Management 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A educação é concebida como fenômeno social e universal, sendo 

atividade humana necessária à existência e ao funcionamento de toda a 

sociedade, posto que cada sociedade precisa cuidar da formação de seus 

indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas e 

espirituais e prepará-los para a participação ativa e transformadora nas 

várias instâncias da vida social” 

(Morin, 2002) 
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Introdução 

 

 

 

A educação é uma atividade mediadora entre o indivíduo e a 

sociedade. O sujeito se desenvolve através de seu aprimoramento e aquisição 

de novos conhecimentos, age e transforma o meio em que vive. 

Esse processo dinâmico e contínuo de construção de novos 

conhecimentos leva o indivíduo à criação do compromisso pessoal e 

profissional, transformando o meio em que vive e atua, com medidas constantes 

de aprimoramento e eficácia. A aquisição dessas medidas é possível por meio 

da educação de nossos colaboradores, no qual desenvolverá a habilidade de 

aprender a aprender. 

Atualmente, a aplicação da educação permanente visa encontrar 

propostas educativas que motivem a busca do autoconhecimento, do 

aperfeiçoamento e da atualização, levando ao aumento da competência e da 

valorização pessoal e profissional, bem como contribuir para a melhoria dos 

processos de gestão, de produtividade, do alcance da prática profissional de 

qualidade, contribuindo para uma vantagem competitiva das instituições em que 

atuam e uma melhoria de serviços ao cliente.  

A educação permanente tem como missão criar espaços, propor 

estratégias e alocar recursos para que os profissionais dominem as situações, a 

tecnologia e os saberes de seu tempo e de seu ambiente, de forma que isso 

lhes possibilite o pensar e a busca de soluções criativas para os problemas, 

possibilitando as instituições alcançarem melhores patamares de qualidade e 

competitividade em um mercado extremamente exigente e mutante. 

O Decreto nº 1996/2007 do Ministério da Saúde, por meio do 

Departamento de Gestão do Trabalho da Educação na Saúde instalou a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde com o objetivo de desenvolver as 

potencialidades dos profissionais de aprender com suas próprias práticas. 

 
“A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 
aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações 
e ao trabalho. A educação permanente se baseia na 
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 
práticas profissionais” (BRASIL, 2007). 
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Introdução 

 

 

 

Formada em Administração de Empresas e trabalhando há mais de 30 

anos em campus da área da saúde da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), tenho participado de diferentes experiências relacionadas com a 

gestão, principalmente na capacitação de servidores técnico-administrativos. 

Mais recentemente, ocupei o cargo de Diretora de Expansão da 

Coordenadoria de Desenvolvimento e Expansão, em um momento de crescimento 

da Unifesp. 

Também sou docente da disciplina de Teoria Geral da Administração 

e Medição de Desempenho Organizacional em curso superior de Administração 

e Ciências Contábeis. 

Em todos esses anos, trabalhando em uma instituição de ensino 

superior, presenciei docentes com formação na área da saúde ocuparem cargos 

de gestão e vivenciarem momentos de angustia por não estarem familiarizados 

com o dia-a-dia da gestão acadêmica e suas dificuldades.  

Esta minha trajetória vem me impulsionando a aprofundar as 

reflexões acerca da Educação Permanente no contexto da gestão acadêmica e 

utilizá-la como uma ferramenta eficaz no equacionamento dos problemas e 

melhoria constante do ensino universitário. 

 

Neste sentido, questiono: 

1. Como a Educação Permanente tem sido vista e praticada dentro 

de um campus de ensino superior? 

2. Como os gestores desse campus concebem o processo de 

Educação Permanente no contexto da gestão? 

3. Quais as atividades de Educação Permanente atualmente 

desenvolvida nesse campus? 

4. Quais os nós - críticos para o desenvolvimento da Educação 

Permanente? 

5. Quais as sugestões para o aprimoramento do processo de 

gestão? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho. A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e 

na possibilidade de transformar as práticas profissionais”. 

(Brasil, 2007)  

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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Objetivos 

 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a Educação Permanente no âmbito da gestão acadêmica 

em um campus de ensino superior em saúde, procurando insumos para seu 

aperfeiçoamento. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

− Levantar as concepções de gestores sobre a Educação 

Permanente em suas áreas de atuação, 

− Identificar as atividades desenvolvidas em Educação Permanente 

nesse campus, 

− Identificar os nós-críticos que dificultem ou impossibilitem a 

implantação da Educação Permanente, 

− Conhecer as sugestões para o aprimoramento da Educação 

Permanente nos processos de gestão acadêmica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Revisão Bibliográfica 

 

 

 

3.1 A Educação como pilar na Sociedade do Conhecimento 

 

 

Este capítulo aborda a transição dos valores e visão da sociedade e 

como essa transformação altera os rumos da globalização 

Chegamos ao séc. XXI com um mundo globalizado, onde falamos em 

tempo real com qualquer integrante do planeta Terra, onde quer que esteja, onde 

as descobertas tecnológicas nos surpreendem a cada dia e, mais e mais, o 

conhecimento é reverenciado e imprescindível.  

 O alvorecer desta sociedade é caracterizado como “pós-industrial” (DE 

MASI, 1999), “em rede” (CASTELLS,1999), “do conhecimento” ou “da informação” 

(DRUCKER, 1997) ou a “Terceira Onda” (TOFFLER, 1990). 

Os autores acima têm como ponto central dessa sociedade o 

“conhecimento”, o aprimoramento profissional, capital intelectual de uma empresa 

em contraponto à mão-de-obra, ao capital monetário, sociedade industrial, onde a 

produção em massa de bens de consumo dá lugar à idéias, informações, 

inovação e criatividade.  

O grande diferencial competitivo das empresas e dos países está 

pautado na capacidade de gerar conhecimento e produzir inovação e, neste 

quadro atual, a educação passa a desempenhar um papel social e econômico 

fundamental, onde o processo de desenvolvimento de seus recursos humanos é 

“estratégico”. 

A questão “competitividade” deve lembrar o que afirma Demo (2000): 

”não há como fugir de que, para ser competitivo, é mister saber 
pensar, usar o conhecimento com criatividade extrema, inovar de 
modo permanente e sistemático, e que isto depende em grande 
parte, da educação”. (p.31) 

 

Para o autor, essa abordagem é que torna o conhecimento mais 

relevante, levando-nos a novos processos, teóricos e empíricos, e a novas 

soluções, conduzindo-nos a exercitar nosso intelecto e nossa criatividade na 
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resolução de novos e velhos problemas, gerando uma visão mais ampla, maior 

eficiência e eficácia nos processos de gestão, traduzindo em melhores serviços 

a nossos clientes. 

Na era industrial, as estratégias de uma empresa estavam baseadas 

na limitação de capital, na ampliação da demanda, na capacidade de produção 

ou no acesso a mercados estrangeiros. Hoje, os gerentes têm consciência que 

as restrições ao seu negócio são derivadas da escassez de pessoas 

capacitadas a levar a empresa à economia globalizada, ou seja, agentes 

humanos que podem somar recursos intangíveis com recursos tradicionais, 

resultando em um maior valor para o cliente (PETER, 2001). 

Na Educação, essas noções não são facilmente entendidas e 

implementadas, mas é nela que o capital humano – em seu sentido mais amplo 

– se torna norte para a tomada de decisão e construção do planejamento 

estratégico. 

Devemos compreender como capital humano, o conhecimento, as 

habilidades e a capacidade auto-reflexiva de desenvolver e aprimorar esse 

conhecimento e essas habilidades, denominados pelos gerentes de “iniciativas” 

ou “criatividade” (PETER, 2001). 

Verificamos que, atualmente, há a necessidade de uma mudança na 

cultura, pois na era industrial o diferencial era a produtividade quantitativa e na 

era do conhecimento o diferencial passou a ser a produtividade qualitativa, que 

só é alcançada com uma educação dos envolvidos nos processos 

organizacionais (EDVISSON e MALONE, 1998). 

O conhecimento torna-se a essência e a medida do poderio 

econômico de um país. Isto significa que as organizações estão estruturando 

seu trabalho, sua produtividade e seus esforços no aprimoramento contínuo e 

no conhecimento, embasando sua aquisição e aplicação sistemática. 

Diferentemente do aprendizado prático que condiciona o indivíduo a 

uma habilidade específica pelo uso de instrumentos específicos para um 

trabalho específico, o aprendizado através da educação permanente capacita o 
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indivíduo a desaprender e reaprender, colocando em prática o conhecimento, a 

habilidade e seus instrumentos a favor da instituição em que atua (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1995). 

Na transição da economia industrial para a economia do 

conhecimento, vivenciamos uma série de mudanças como: automação do 

trabalho, crescimento da indústria de serviços, redução no tamanho das 

empresas, mudanças no perfil da força de trabalho e substituição do centro da 

economia, antes matérias-primas e bens de capital e, hoje constituído de 

informações, conhecimento e educação (SENGE, 1990). 

Para Authier e Lévy (1996):  

 

“Os revolucionários da Antiguidade enalteciam a reforma agrária e 
a divisão de terras. Os da industrialização visavam à propriedade 
dos meios de produção. Hoje é sobre o conhecimento que 
repousam a riqueza das nações e o poder das empresas. É pelas 
competências que os indivíduos adquirem um reconhecimento 
social, um emprego, uma cidadania real....Mas o saber não é 
apenas a riqueza primária do mundo contemporâneo. Vivendo da 
invenção coletiva, da transmissão, da interpretação e da 
repartição, o conhecimento é um dos deuses onde a solidariedade 
entre os homens pode assumir mais sentido, um dos laços mais 
fortes entre os membros da nossa espécie” (p. 27) 

 

Com a chegada da “sociedade do conhecimento”, a economia vigente 

se distingue das economias anteriores, onde o conhecimento é o grande 

personagem e exerce o papel-chave dentro de uma organização.  

Neste novo contexto, a educação, o aprimoramento constante dos 

professores não é apenas mais um recurso, como fatores tradicionais de 

produção – trabalho, capital e terra – e sim o único recurso que leva a 

organização a uma real vantagem competitiva no atual quadro econômico mundial 

(DRUCKER, 1997). 

As instituições neste século necessitam desenvolver suas ações na 

reflexão crítica, curiosidade, criatividade e investigação. Assume-se aqui, a 

importância da Educação Permanente que consolida, em suas ações 
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educativas, a motivação do autoconhecimento, aperfeiçoamento e atualização, 

preparando nossos professores para as mudanças do mundo e no contexto do 

trabalho, conciliando as necessidades pessoais e grupais com as da instituição 

e as da sociedade. 

Neste sentido as instituições necessitam se reorganizar, reaprender, 

reavaliar sua missão e visão, onde o seu conhecimento e sua capacidade 

intelectual são as chaves para futuras mudanças de poder. 

Dentro dessa nova conjuntura, a educação se faz imprescindível, pois 

o poder econômico e de produção de uma empresa moderna está alicerçado em 

suas capacidades intelectuais e fatores intangíveis baseados no conhecimento, 

como know-how tecnológico, postura mercadológica, compreensão do cliente, 

criatividade e inovação. 

 

“Numa economia na qual a única certeza é a incerteza, a única 
fonte segura de vantagem competitiva duradoura é o 
conhecimento” (NONAKA, 1997, p. 27). 

 

Nesse novo contexto, a Educação Permanente se apresenta como 

uma importante ferramenta para a melhoria do desempenho, da condução, da 

redução de tempos e custos dos processos organizacionais. 

Na “Era do Conhecimento”, a educação exerce um papel fundamental 

para que as instituições se mantenham vivas, fortalecidas e em constante 

crescimento, credenciando-as a ocuparem um lugar no séc.XXI. 
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3.2 O Ensino Superior no Brasil 

 

3.2.1 Breve Resgate Histórico 

A Universidade Brasileira, como organização acadêmica, data de 

1920 e surgem depois de numerosos esforços, muitos em vão, para a criação da 

universidade no Brasil. 

Sguissardi (2004), citando Anísio Teixeira, comenta que: 

 

“a historia da idéia de universidade no Brasil revela uma singular 
resistência do País a aceitá-la. Primeiro a Coroa negou-a aos 
jesuítas; depois, durante o império e a República Velha, apesar 
dos muitos projetos e do grande entusiasmo, a idéia jamais se 
efetivou” (p.164). 

 

Em 1915, com o decreto nº 11.530 (reforma Carlos Maximiliano), o 

ensino superior e secundário são reorganizados e as ações objetivaram a 

consolidação da Universidade Brasileira, enfatizando a autonomia e as suas 

formas de organização e gestão. 

Fávero (1999) relata a reforma supracitada e faz as seguintes 

considerações:  

 

“apoiado na reforma de 1915, o Governo Federal cria, em 1920, 
através do Decreto nº 24.343, a primeira instituição universitária 
no País, a Universidade do Rio de Janeiro, sendo seu Reitor e os 
Diretores das Unidades nomeados pelo Presidente da República. 
O controle sobre as universidades federais, a partir daí, torna-se 
cada vez mais explícito. Com a reforma do Ensino Superior 
promovida pelo Ministro Francisco Campos, em 1931, um ponto 
bastante acentuado é a concessão da autonomia relativa à 
universidade, como uma preparação para a autonomia plena. 
Apesar da justificativa de não ser possível, naquele momento, 
conceder-lhes “autonomia plena”, tanto no plano didático, como no 
administrativo, a questão ficou, a rigor, em aberto.”(p.191) 

 

Na mesma época, dois outros decretos de grande impacto e 

importância para o ensino superior foram editados: o Decreto nº 19.851/1931, que 
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instituiu o primeiro Estatuto das Universidades Brasileiras e o Decreto nº 

19.852/1932, que propôs a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro. 

Com a “Revolução de 30” e suas idéias modernistas, nasce a 

Universidade de São Paulo (1934) e a Universidade do Distrito Federal (1935); 

esta última nasce com a filosofia liberal-progressista de Anísio Teixeira, mas sua 

trajetória foi fugaz, prevalecendo o elitismo conservador do Ministro Capanema.  

 

“A perspectiva de uma universidade autônoma, produtora de 
saber desinteressado, formadora de indivíduos teóricos e 
politicamente críticos, cultores da liberdade, foi vista como 
ameaça à ordem e as boas relações universidade-estado” 
(SGUISSARDI, 2004, p.35-6). 

 

O grande marco para a universidade no Brasil foi a década de 30, 

apesar do poder centralizador e autoritário do governo central, métodos reinantes 

da política do Estado Novo (1930-1945). 

Sguissardi (2004) comenta que, com essa política monopolizadora, as 

universidades não gozavam de autonomia, sendo todos os serviços centralizados 

e o processo educativo um objeto de controle legal. O governo assumiu o direito 

de eleger os dirigentes das instituições de ensino superior, mantendo assim, seus 

tentáculos sobre as universidades. 

A promulgação da Constituição Federal de 1946 devolve à 

universidade algumas de suas prerrogativas institucionais, tais como: autonomia 

administrativa, financeira e disciplinar (Decreto nº 8394/45), mas mantém-se o 

direito do Presidente da República de escolher o dirigente das instituições. 

As décadas de 50 e 60 foram marcadas pela federalização e a criação 

de novas universidades federais. Em 1961, após um longo processo de 

discussões, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 

4024/61) estabelece a autonomia às instituições, mas ainda de forma restrita, pois 

atribui ao Conselho Federal de Educação a aprovação dos estatutos das 

universidades, a sindicância por meio de comissões especiais para averiguação 
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do cumprimento da lei. Segundo Fávero (1999), “a partir do golpe militar (1964), 

esse dispositivo ganha força e é aplicado com bastante rigor”. (p.201) 

O golpe de estado de 1964 não promove mudanças radicais no ensino 

superior, mas imprime um perfil mais modernista, promovendo um modelo de 

crescimento. A Lei nº 5540/68 consolida a reforma universitária, mas limita, 

restringe, dilui a autonomia, através dos atos institucionais do regime militar. 

Em relação à autonomia desse período, Fávero (1999) afirma:  

 

“Em função desses dispositivos, as universidades federais tiveram 
que reformular os estatutos, determinando significativas 
modificações em sua estrutura interna de poder. Somente em 
1968, a Reforma Universitária veio a consolidar-se, com a Lei nº 
5540, de 28 de novembro daquele ano. Análise cuidadosa dessa 
Lei mostra que, ao mesmo tempo em que reconhece o princípio 
da autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e 
financeira da universidade, ela o limita. Tal limitação é fortemente 
reforçada por atos de exceção baixados pelo governo militar, 
sobretudo através do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 
1968. Nesse dispositivo, o governo militar define as infrações 
disciplinares praticadas por professores, alunos e funcionários ou 
empregados de estabelecimentos públicos e particulares a serem 
adotadas nos diversos casos.” (p.205) 

 

Os movimentos sociais em prol da liberdade democrática, vivenciados 

no final da década de 70 e década de 80, consagraram a Constituição Federal 

de 1988, onde no art. 207, dispõe: “as universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e pedagógica e de gestão financeira e 

patrimonial” (BRASIL, 1988). 

A constituição garantia o direito da autonomia plena, mas esse direito 

ainda não era totalmente gozado, por haver grupos distintos que divergiam em 

suas convicções, as quais eram totalmente dispares. 

A reforma universitária realçou a importância da indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão, tornando-se o norte político-pedagógico para a 

organização e gestão da educação superior. 
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Entramos na década de 90 e o ensino superior no Brasil vivencia um 

processo expansionista com a criação de novos cursos e instituições de 

natureza privada, este com grande apoio governamental, proporcionando uma 

flexibilização e desburocratização nas exigências para a abertura de novas 

instituições de ensino. 

A privatização do ensino superior toma força na década de 90, 

especialmente após 1995, facilitadas pelas mudanças ocorridas nas políticas e 

gestão desse ensino. O setor privado respondia em 1980 por 68,64% das vagas, 

sofrendo um aumento substancial no decorrer dos anos, chegando em 2002 a 

atender por 83,34% das vagas para o ensino superior (BRASIL, 1999). 

No período supramencionado, as IFES vivenciaram uma expansão de 

sua atuação no ensino e na extensão, apesar da redução gradativa dos recursos 

e um reduzido quadro de docentes e técnico-administrativos. Essa expansão foi 

caracterizada por lutas e pelo instinto de sobrevivência institucional, em um 

cenário hostil de condições de trabalho e de infraestrutura (SEVERINO, 2008). 

As políticas de reforma da educação superior vigentes naquele 

período proporcionaram a instalação, indiscriminada, de cursos e instituições e 

não criou mecanismos de gestão e avaliação que assegurassem um critério, um 

referencial básico de qualidade social. O que se instalou foi o reducionismo dos 

processos formativos e da educação superior, mudando significativamente a 

lógica de organização e gestão, tendo como principal ator, nesse processo de 

expansão, o ensino superior privado (RAMA, 2010). 

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ocorre um processo de 

regulação das políticas públicas, em particular das políticas educacionais, 

resultando na aprovação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394/96).  

A aprovação da LDB convergia os interesses do capital e do trabalho 

em torno da educação, adequando os objetivos educacionais às novas exigências 

do mercado internacional e interno e na formação do cidadão produtivo. 
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A LDB indicou ações no que se referia ao ensino superior: 

 

- maior articulação/integração entre universidade e empresas, 
através de programas de pesquisa, de pós-graduação e 
cooperação e assistência técnicas; 

- articulação entre universidade e secretarias estaduais e 
municipais para redefinição dos cursos de professores, definição 
de mecanismos e facilitação do acesso ao ensino superior para os 
professores que não tenham esse nível de ensino; 

- a pós-graduação deve se tornar mais flexível nos seus 
conteúdos e na sua estrutura a fim de atender a clientela com 
interesses distintos: docentes, pesquisadores e profissionais de 
alto nível das empresas e da administração pública, evitando 
introduzir diferenças na qualidade e no status da formação 
oferecida; 

- a autonomia universitária deve vir acompanhada de práticas de 
gestão mais profissionais com vistas à maior captação de 
recursos próprios, tanto através de melhor gestão do patrimônio, 
como maior cooperação com o sistema produtivo (BRASIL,1996). 

 

Esta lei passou a ser a referência básica para a educação nacional, 

apesar de representar uma “lei minimalista”, segundo Cunha (1996). 

O autor destaca em seu texto: 

 

“a gratuidade do ensino público, a gestão democrática da escola 
pública, a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, a 
autonomia das universidades, aqui havendo um paradoxo, pois 
garante processos de descentralização e flexibilização e por outro 
lado, novas formas de controle e padronização, através de 
processos avaliativos”. (p.64) 

 

Peixoto (2002) realça que o fenômeno da expansão do ensino 

superior ocorrido até aquela data se deu de forma desordenada, orientada por 

um mundo globalizado, onde o Estado não tinha competência para absorver 

toda a demanda e crescimento da área, surgindo um campo promissor para os 

empresários da educação privada. 

Segundo a autora, o ritmo e crescimento da expansão do ensino 

superior trouxeram problemas de várias ordens: formas de acesso e seleção da 

população estudantil, qualidade do ensino, padronização dos currículos, 
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organização e realização das pesquisas, gestão das universidades. O ingresso 

crescente de diferentes níveis socioeconômicos e culturais da sociedade às 

instituições de ensino superior levantam questionamentos quanto à natureza e 

função deste nível de ensino, trazendo a tona discussões sobre a política de 

igualdade e equidade de oportunidades educativas. 

Na chegada do século XXI, a globalização acarretou uma nova ordem 

econômica e política, as distâncias geográficas reduziram drasticamente, 

auxiliadas pelo desenvolvimento da tecnologia ao interligar pessoas, 

organizações e países. 

Nessa nova constituição econômica, o capital foi internacionalizado e 

os grandes grupos financeiros e países desenvolvidos passaram a ditar as 

regras globais. As políticas globais potencializavam o mercado consumidor, 

característica da sociedade pós-moderna. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) comentavam que, para 

sobrevivermos em uma “sociedade da informação” necessitávamos que todos 

adquirissem, atualizassem e utilizassem conhecimentos. Segundo aos autores, 

essa nova concepção era “elitista” levando a três grandes desafios para o século 

XXI: 

 

“ingresso de todos os países no campo da ciência e tecnologia, 
adaptação de várias culturas e modernização das mentalidades à 
sociedade do conhecimento, viver democraticamente, viver em 
comunidade”. (p.67) 

 

Neste contexto, em um cenário global tão competitivo, a educação 

superior assumia um papel de relevância e passa a ser tida como o motor do 

desenvolvimento econômico.  

Sanfelice (2000) comentava que a educação: 

 “não está imune às transformações da base material da 
sociedade, hoje em processo de globalização e, ao mesmo tempo, 
não está imune a pós-modernidade cultural que a sinalizam. Pós-
modernidade, globalização e educação relacionam-se pela lógica 
do mercado”. (p. 151) 
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O autor afirmava que a junção da educação com os setores 

produtivos era um fato irreversível naquele cenário do capitalismo mundial. As 

instituições de ensino superior estavam inseridas em uma arena onde, de um 

lado, eram questionados por sua qualidade do ensino, conteúdos pedagógicos, 

eficiência em seus processos de produção e distribuição de conhecimento e por 

outro, o mercado as via em um papel estratégico no desenvolvimento econômico 

dos países. 

O dilema foi expresso por Goergen ([s.d.): 

 
“se a universidade se entrega a lei de mercado, ela se coloca em 
uma situação de indigência crítica. Se ela, ao contrário,opta pelo 
distanciamento crítico, desvia-se das exigências práticas e 
imediatas das transformações sociais”.(p.63) 

 

Para Peixoto (2002), o quadro de expansão foi cruel para as IES 

públicas nesse período, pois deixavam uma grande lacuna entre oferta e 

demanda, incentivando o crescimento das instituições de ensino privado, as 

quais atendiam às necessidades de demanda do mercado. A autora enfatizava 

que estas instituições se moldavam segundo a realidade e necessidade do 

mercado, sendo priorizada a concorrência e o oferecimento de cursos onde a 

lógica residia no menor investimento e maior lucro. 

O MEC traduzia esse crescimento como um grande avanço na 

educação de ensino superior, mas Peixoto (2002) ressaltou:  

 

“os dados não explicam a qualidade desse crescimento, que 
ocorreu direcionado para a rede particular, o que não demonstra 
uma democratização no acesso ao ensino superior, pois coloca 
nas mãos dos empresários da educação a responsabilidade na 
formação dos profissionais de nível superior.” (p. 190) 

 

A autora afirmou ainda que a postura acima se caracterizou como 

uma expansão antidemocrática e privatista, além de exclusivamente 

empresarial, pois explorou os trabalhadores da educação, sem 

comprometimento com a qualidade do ensino. (p. 192) 
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Ficava claro que as mudanças estruturais no ensino superior 

brasileiro deveriam ser pautadas pela qualidade social e pela participação ativa 

e efetiva da sociedade, a qual tem na educação um direito inalienável. 

 

3.2.2 A recente expansão do ensino superior nas instituições 

federais 

A gestão do governo Lula nasce com uma forte expectativa de 

mudança no campo social, já que em seu Plano de Governo privilegiou ações na 

área social, anseio de um povo que o elegeu. 

No início do seu governo, a sociedade brasileira se decepciona com a 

timidez de ações concretas e efetivas na área da educação superior. No 

entanto, em 2003, através das portarias MEC/SESu 11 e 19/2003, cria-se a 

“Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior” e o “Grupo de 

Trabalho Interministerial” composto por membros da Presidência da República, 

da Casa Civil, Ministério da Ciência e Tecnologia, do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, Fazenda e Educação. Esta comissão teve como missão a elaboração 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que trouxe 

novas propostas e alterações conceituais tornando-se um avanço para a 

educação superior no Brasil (BRASIL, 2003). 

Apesar dos estudos e discussões em torno do ensino superior 

brasileiro, desenvolvidas naquela época, ainda mantivemos uma estrutura 

excludente, sem avanços significativos em questões relevantes como: 

autonomia, financiamento e outras. As ações sociais propostas no plano do 

Governo Lula e no documento do Grupo Interministerial, ainda não avançam em 

mudanças efetivas na área da educação. O documento pautava-se numa visão 

generalista quando restringia a reforma universitária em indicadores de processo 

de gestão e tinha uma visão reducionista de autonomia, quanto aos mecanismos 

de captação de financiamento (OTRANTO, 2008). 

No ano de 2003, o Ministério da Educação, tendo a frente o Ministro 

Fernando Haddad, inicia uma grande e expressiva expansão do ensino superior 
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público federal, a qual foi chamada de “pequena revolução”.  Essa expansão, 

em suas ações mais expressivas, se dá em duas fases, sendo a primeira 

chamada de “Expansão para o Interior”, compreendendo o período de 2003 a 

2006. Essa fase da expansão objetivou: 

• Criação de 10 novas Unidades Federais – abrangendo assim, a 

todas as regiões do país. 

• Consolidação de 2 novas universidades Federais 

• Criação e consolidação de 49 campi Universitários (BRASIL, 2003) 

 

Esta primeira fase foi atingida com louvor, pois houve total alcance 

das metas, previamente estabelecidas. 

A segunda fase, batizada como: “Expansão com Reestruturação 

2007-2012”, através do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, criou o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais-REUNI, representando uma das ações mais significativas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007, SESu/MEC). 

Com o REUNI, em seu texto original, o Governo Federal assegurava 

às instituições que aderissem ao programa: 

 
- o repasse de R$ 2 bilhões entre 2008 e 2011. O valor acrescido 
ao orçamento de custeio e pessoal de cada universidade 
aumentará gradativamente, no período de cinco anos, até atingir, 
ao final, o montante correspondente a 20% do previsto para 2007. 

- os recursos previstos para cada universidade federal no ano de 
2008 poderão ser alocados diretamente em uma unidade 
orçamentária. E sua liberação será condicionada à aprovação do 
plano e assinatura de termo de pactuação de metas 
correspondente. 

- caso uma universidade não ingresse no programa em 2008, os 
recursos a ela previstos poderão ser realocados para outras 
instituições, como antecipação orçamentária, sem prejuízo de 
ingresso posterior no programa. 

- o REUNI é um movimento de consolidação e aperfeiçoamento 
do sistema público de educação superior. Vai gerar a revisão 
curricular de projetos acadêmicos para flexibilização e melhorar a 
qualidade da educação no país (BRASIL, 2007). 
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O Programa REUNI teve início em 2008 e sua conclusão está prevista para 

este ano de 2012. Este programa anuncia entre seus principais objetivos: 

 

- garantir às universidades as condições necessárias para a 
ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

- assegurar a qualidade por meio de inovações acadêmicas, 

- promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, 
integrando a graduação, a pós-graduação, a educação básica e 
a educação profissional e tecnológica, 

- otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da 
infraestrutura das instituições federais de educação superior 
(BRASIL, 2008).  

 

O referido programa estabeleceu como metas a elevação gradual do 

número de graduandos, estabelecimento de uma relação de 18 alunos por 

professor e aumento de 20% nas matrículas da graduação, projetando atingir 

40% até 2012, fazendo-se cumprir o objetivo maior do programa que é a 

inclusão e acesso ao ensino superior público da população jovem brasileira. 

Em seu “Relatório de Primeiro Ano” (2008), o REUNI colhe seus 

frutos, tendo alcançado e superado suas metas e conseguido a adesão de 53 

universidades federais das 54 existentes no Brasil, em uma primeira convocação 

(BRASIL, 2008). 

O Programa REUNI, no entanto, não tem sido considerado um avanço 

para alguns autores. Na Revista Educação Superior, o Prof. Jorge Megid, diretor 

da Faculdade Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 

entrevista para o jornalista Udo Simons em 2008 refere que: “os registros 

históricos no ensino brasileiro já demonstraram que modificações dessa 

magnitude redundaram em perda da qualidade da educação. A reforma no ensino 

fundamental na década de 70 é um exemplo”. Nesta mesma revista e edição, o 

ex-Reitor da Universidade de São Paulo (USP), Prof. Roberto Lobo atestava que: 

“Tudo é uma falácia. Não temos um ensino superior de qualidade. A qualidade do 

ensino da rede de ensino superior pública é questionável desde já”. (p.30) 



21 

Revisão Bibliográfica 

 

 

 

Apesar das controvérsias em torno do assunto, o governo, com as 

referidas medidas, mudou o cenário da educação superior de maneira 

substancial, pois as novas unidades/campi, anteriormente instaladas nas 

grandes cidades, agora se instalam no interior ou em bairros afastados dos 

grandes centros, focando seus cursos nas necessidades da região e da 

população local, minimizando as precariedades locais e assumindo um papel 

estratégico no crescimento e desenvolvimento dessas regiões.  

Segundo dados obtidos no site do MEC, a expansão da Rede Federal 

de Educação Superior, iniciou-se em 2003 e teve como mote a interiorização 

dos campi das universidades federais. Os números de municípios atendidos 

pelas universidades passaram de 114 em 2003 para 237 até o final de 2011. 

Nesse período foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos 

campi possibilitando a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de 

graduação (BRASIL, 2011). 

 

Mapa da Expansão das Universidades e Institutos Federais 

 
Fonte: http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81 
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O atual governo da presidente Dilma Russeff espera alcançar em seu 

plano de governo com a terceira fase da expansão universitária e profissional, a 

abertura de 250 mil vagas de ingresso nas universidades federais e de 600 mil 

matrículas nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia até 2014 

(BRASIL, 2011). 

Segundos dados obtidos no site do Ministério da Educação (2011), 

 

“A terceira etapa da expansão da educação superior compreende 
a criação de quatro universidades federais que serão instaladas 
no Pará, Ceará e na Bahia e a abertura de 47 campi 
universitários. Desses campi, 20 serão instalados até 2012 e os 
outros 27, até 2014. Já a expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica terá 208 novas unidades, 
distribuídas em municípios dos 26 estados e no Distrito Federal. 

Esta terceira fase da expansão universaliza o atendimento aos 
‘Territórios da Cidadania’, que são áreas de concentração 
populacional com pouco acesso aos bens mais necessários.” 
(BRASIL, 2011). 

 

Ainda segundo o site do referido Ministério, os critérios utilizados para 

definir o número de campi universitários e de escolas de educação profissional 

por estados, foram os baixos índices de desenvolvimento da educação básica 

(Ideb) e a percentagem de jovens de 14 a 18 anos nas séries finais do ensino 

fundamental. Para a escolha dos municípios, os critérios considerados foram “a 

universalização do atendimento aos territórios da cidadania, a alta porcentagem 

de extrema pobreza, municípios ou microrregiões com população acima de 50 

mil habitantes e os municípios com arranjos produtivos locais” (BRASIL, 2011). 

Especificadamente em relação à Unifesp, as iniciativas de expansão 

do ensino superior público tiveram resultados bastante significativos. Em 

primeiro lugar, deixou de ser uma universidade temática (saúde) e assumiu as 

mais diferentes áreas do conhecimento, se transformando em uma universidade 

plena. Por outro lado, tornou-se uma universidade multi-campi, ampliando de 1 

para 6 campi. 
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O projeto de expansão da Unifesp ainda se encontra em andamento, 

com a proposta de um novo campus na cidade de Embu e o ingresso na Unifesp 

da área do Direito com um projeto pedagógico inovador, focado na pesquisa. 

Os números da tabela abaixo evidenciam o crescimento de cursos e 

vagas de graduação da Unifesp com as iniciativas de expansão do ensino 

superior. 

Ano Nº cursos Nº vagas Nº alunos 

2005 05 303 1450 

2012 54 2869 9726 

Fonte: Unifesp/Prograd, 2012 

 

 

3.3 A Gestão do Ensino Superior 

 

3.3.1 Aspectos Gerais da Gestão no Ensino Superior 

A globalização obriga as instituições a estarem bem estruturadas para 

obterem resultados e manterem sua sustentabilidade; para isso, as instituições 

de ensino superior, públicas e privadas, necessitam quebrar paradigmas, 

dogmas para sobreviverem no mundo atual. 

Lück (2000) alega que:  

 

“A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de 
atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a 
articulação de todas as condições materiais e humanas 
necessários para garantir o avanço dos processos 
socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino orientados 
para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo 
a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da 
sociedade globalizada e da economia centrada no 
conhecimento”.(p.7) 

 

A autora reafirma que a realização dos objetivos, em sintonia com as novas 

necessidades de transformações socioeconômicas e culturais, só serão 
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efetivamente alcançadas mediante a dinamização da competência humana, 

sinergicamente organizada. 

 

Lück (2000), em suas explanações afirma que a gestão: 

 

‘ constitui uma dimensão importantíssima da educação, uma vez 
que, por meio dela, observa-se a escola e os problemas 
educacionais globalmente, e se busca abranger, pela visão 
estratégica e de conjunto, bem como pelas ações interligadas, tal 
como uma rede, os problemas que, de fato, funcionam de modo 
interdependente. Cabe ressaltar que a gestão escolar é uma 
dimensão, um enfoque de atuação, um meio e não um fim em si 
mesmo”.(p.8) 

 

Pazeto (2000) alega que a gestão da educação é entendida como a 

“coordenação dos propósitos, ações e recursos que uma instituição empreende 

para alcançar objetivos institucionais e sociais propostos”. O autor fala que, sob 

essa visão e sem estabelecer limites definidos, “a idéia de administração da 

educação tem dimensão mais ampla que a de gestão, enquanto o significado de 

gerenciamento é mais específico, setorial”. (p.165) 

O autor contribui com suas reflexões ao alegar que a gestão da 

educação tem caráter institucional, mas que sua ênfase está centrada na 

intervenção de realidades específicas, através de programas, condições, 

desempenho e resultados, nos quais o “gestor centra sua atenção, tendo 

presentes a missão, funções e especificidade da instituição”.(p.164) 

Almeida (2008) ressalta a complexidade gestora de uma instituição de 

ensino superior, sendo esta muito grande, proporcional a complexidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, das ações assistenciais e das 

relações interpessoais desenvolvidas no cotidiano da instituição. (p.3) 

Neste novo cenário, exigem-se profissionais competentes, proativos às 

mudanças, flexíveis, dotados de iniciativa e criatividade para lidar com as 

incertezas do mercado e dispostos a aprender cada vez mais. Neste novo 

contexto, tem-se como premissa o aprendizado contínuo, permanente, a única 

maneira de se manter atualizado e inserido no mercado de trabalho. A grande 
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tônica passa a ser “aprender a aprender”, onde a escola, a família, os grupos 

sociais do indivíduo irão construir a trajetória de aprendizado. 

Para o Professor Borges, em entrevista à Bonventti (2010) na revista 

Ensino Superior, os profissionais que atuam na área da educação necessitam 

desenvolver competências como: liderança, comprometimento, perfil inovador, 

empreendedorismo e ética. É necessário que este novo gestor possua uma 

formação e visão mais holística, que consiga compreender a complexidade de 

uma gestão acadêmica. Sua função é hibrida, pois necessita transitar no mundo 

acadêmico e na área administrativa. (p.28) 

Pazeto (2000) nos fala sobre o grande desafio a ser empreendido em 

relação à gestão, no que diz respeito à qualificação do gestor e cita duas razões. 

Na primeira, alega que o “modelo e o processo de qualificação dos atuais 

gestores estão ancorados em parâmetros que não comportam as novas 

demandas institucionais e sociais”; e na segunda, de que a “gestão da educação, 

atualmente, tornou-se um dos principais fatores do desenvolvimento institucional, 

social e humano”. (p.163) 

O autor discorre sobre os novos cenários e demandas que vêm sendo 

esboçados pela sociedade, os quais exigem profunda revisão dos processos de 

formação dos gestores educacionais e, diante desse panorama, o mesmo indaga 

que perfil de gestores de instituições educacionais é requerido frente a uma 

realidade com expressivo grau de dinamismo e de interação social e quais seriam 

os parâmetros conceituais e programáticos que contribuirão para uma 

qualificação e formação efetivas. 

O autor sugere como proposta, mesmo que incipiente, quais seriam as 

exigências e recomendações em relação à qualificação dos gestores: 

 
“a) Formação básica sólida em educação, compreendendo o 
domínio das ciências que lhe dão fundamentação. 

b) Qualificação científica e técnica em gestão das instituições. 

c) Formação continuada, visando associar conhecimentos e 
experiências, e aprimorar o desempenho pessoal e institucional” 
(p.165). 



26 

Revisão Bibliográfica 

 

 

 

Pazeto (2000) discorre sobre esses vetores do processo de 

qualificação, onde as concepções de educação devem visar à formação para a 

autonomia das pessoas e das instituições; possuírem uma visão de futuro e de 

empreendedorismo; uma formação para a gestão centrada na liderança e nos 

processos de coordenação de instituições educacionais. 

Ribeiro em entrevista concedida à Bonventti, na Revista Ensino 

Superior (2010) relata o inicio de um processo de treinamento interno de alguns 

colaboradores até então em atividades essencialmente acadêmicas, pois neste 

novo contexto, as instituições de ensino já sentem a necessidade de possuírem 

profissionais que tenham essa formação. A professora relata que as instituições 

do setor privado levam vantagem, já que nos bancos gerenciais das instituições 

públicas esse processo é mais lento; no entanto há um movimento em direção 

ao saneamento dessa deficiência, pois as instituições públicas já entendem que 

é necessário ter em seus quadros profissionais adaptáveis, mutáveis que 

consigam trabalhar com os diferentes ambientes e se moldarem às mudanças 

de mercado. (p.30)      

Os países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, para atingir os objetivos e aproximação 

entre educação e mercado de trabalho, recomendam as seguintes estratégias: 

• Fortalecer as bases de aprendizado por toda a vida, melhorando o 

acesso a educação, 

• Promover ações efetivas entre aprendizagem e trabalho, através da 

educação e capacitação para o trabalho e avaliação e 

reconhecimento das habilidades e competências dos indivíduos, 

adquiridos através do aprendizado formal e informal, 

• Incentivar trabalhadores, empresários e todos aqueles que 

proporcionam educação e capacitação para investir em 

aprendizagem. (p.1) 
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Pazeto (2000) alerta para o grande desafio que atualmente a gestão 

da escola enfrenta que é a redefinição da cultura organizacional. Sem essa 

mudança, diz o autor, “outras inovações correm o risco de se tornarem 

ineficazes”. (p.163) 

O autor alega que as novas bases para provocar mudanças na cultura 

organizacional vigente e na gestão dos sistemas das instituições estão 

alicerçadas nos princípios do alinhamento e do desdobramento e que é 

fundamental para identificar e gerir uma instituição educacional que ela 

apresente seu projeto. Este é composto, de forma indissociada, pela visão e 

missão geradas pela instituição associadas aos propósitos, ações e condições 

estabelecidas em função de uma nova realidade que a instituição deseja criar.  

Pazeto (2000) reafirma que a “cultura organizacional, fundada em 

valores e propósitos convergentes, é condição primordial para a construção do 

projeto institucional” (p.165) e que esta deve ser definida a partir do 

estabelecimento da missão, implementada através do alinhamento dos 

propósitos, políticas e prioridades que integram o planejamento estratégico.  

O autor alerta para a importância dos desdobramentos das ações 

levadas a efeito com a participação dos atores nas diversas instâncias da 

instituição, de forma indissociada ao alinhamento, abrangendo as esferas de 

decisão e de execução. Alinhamento e desdobramento devem ser implementados 

de forma concatenada e progressiva, onde a qualidade da participação dos atores 

da instituição é decorrência da nova cultura de gestão que se instaura na 

organização. Assim conclui que “alinhamento e desdobramento tornam-se 

instrumentos imprescindíveis à gestão institucional eficaz e à consecução do seu 

projeto”. (p.165) 

Ainda em suas reflexões, comenta que a gestão de instituições 

educacionais é um empreendimento que desafia seus gestores, organismos 

públicos e privados e comunidades, com quem estabelecem constantes 

interações. Afirma que os quadros de colaboradores e a cultura organizacional 

geram dinâmicas e ritmos próprios, nem sempre sintonizados com as situações, 
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expectativas, anseios intrínsecos e extrínsecos de cada instituição e que essa 

diversidade de perfis e de ritmos requer dos gestores educacionais 

fundamentação, conhecimento científico e profissional, aliados à flexibilidade e 

atenção à realidade na qual cada instituição está inserida.  

 

“A participação constitui um dos componentes indispensáveis da 
gestão, particularmente quando ela é fruto do quadro de valores 
dos atores da instituição e da sua atuação responsável. A 
diversidade de formas de participação e a intensidade com que 
ela é exercida correspondem ao grau de identificação e de 
comprometimento dos integrantes com a missão e o projeto da 
instituição. A solidariedade, a reciprocidade e o compromisso são 
valores que justificam a participação no processo de gestão” 
(PAZETO, p.166). 

 

O autor ressalta, também, que a formação dos gestores da educação 

é um processo que requer qualificação e aperfeiçoamento continuados, 

permanentes cuja eficácia do desempenho deve estar intrinsicamente ligado à 

missão, propósitos e metas definidos pela instituição. O alinhamento da missão 

e das políticas da instituição como o desdobramento dos programas pelos atores 

nos diversos segmentos requerem dos gestores sólida formação em liderança e 

capacidade de coordenação na implementação dos diversos projetos. O autor 

alerta a importância da gestão centrada na coordenação, na liderança e na 

conjugação de esforços no desenvolvimento do projeto institucional, constituindo 

fatores de eficácia e de relevância dos programas da instituição. (p.166) 

Lück (2000) conclui que no atual contexto da educação brasileira tem-

se dedicado muita atenção à gestão na educação que, como um conceito novo, 

superador do enfoque limitado de administração, se concentra sua energia e 

competência na mobilização dinâmica e coletiva do elemento humano, como 

condições básicas e fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino. 

O autor realça a importância da transformação da própria identidade 

da educação brasileira e de suas escolas, que ainda são carentes de liderança 

clara e competente, de referencial teórico-metodológico avançado de gestão, 

necessitando de uma perspectiva de superação efetiva das dificuldades 
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cotidianas, através da adoção de mecanismos e métodos estratégicos para a 

solução dos seus problemas. (p.7) 

O atual cenário mundial evidencia, enaltece a educação e a formação, 

já que o aprender se torna um processo permanente e ultrapassa os bancos 

escolares e adentra por outros espaços. 

 

3.3.2 A Educação Permanente como pilar da Gestão 

A educação é uma atividade mediadora entre o indivíduo e a 

sociedade. O sujeito se desenvolve através de seu aprimoramento e aquisição 

de novos conhecimentos, age e transforma o meio em que vive. 

Consciente desse novo cenário, o Ministério da Saúde, sob a gestão 

do Ministro José Gomes Temporão, edita a portaria nº 1996, de 20 de Agosto de 

2007, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, que tem como atribuições: 

• Qualificar os profissionais da área da saúde em todos os níveis de 

atenção para atendimento às demandas e necessidades prioritárias 

estabelecidas no Pacto pela Saúde, 

• Instalar Colegiados de Gestão Regional, considerando as 

especificidades locais e a Política de Educação Permanente em Saúde nas três 

esferas de gestão (federal, estadual e municipal), que elaborarão um Plano de 

Ação Regional de Educação Permanente em Saúde coerente com os Planos de 

Saúde estadual e municipais, da referida região, no que tange à educação na 

saúde. 

• Incentivar e promover a participação nas Comissões de Integração 

Ensino-Serviço, dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições que atuam 

na área de formação e desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos 

trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais e dos conselhos de saúde de 

sua área de abrangência; 

• Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de 

educação em saúde implementadas na região. 
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Enfatiza ainda que: 

• As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) 

deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do 

Distrito Federal e, ainda, conforme as especificidades de cada região, por: 

I - gestores estaduais e municipais de educação e/ou de seus 

representantes; 

II - trabalhadores do SUS e/ou de suas entidades representativas; 

III - instituições de ensino com cursos na área da saúde, por meio 

de seus distintos segmentos e 

IV - movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS, 

 

• Por fim, em seu parágrafo único, considera que; 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve 

considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades 

regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 

saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de 

educação na saúde. 

 

Na declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciências e Cultura (UNESCO), Delors (1999) descreve educação permanente 

como: 

“a partir do princípio de que o homem se educa a vida inteira, 
atentando para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, a 
evolução das capacidades, motivações e aspirações e que as 
suas necessidades nem sempre são de caráter emergente. A 
educação permanente, baseada no aprendizado contínuo, é 
condição necessária para o desenvolvimento do sujeito, no que 
tange ao seu auto-aprimoramento, direcionando-o à busca da 
competência pessoal, profissional e social, como uma meta a ser 
seguida por toda a sua vida”.(p.11) 
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O autor continua a descrever a educação permanente como: 

“A diversidade de informações, bem como a ampla gama de 
necessidades de conhecimento nas mais diversas áreas, leva à 
constatação de que seria tarefa quase impossível para a 
educação formal garantir uma adequada formação ao sujeito. 
Neste sentido, ela é um compromisso pessoal a ser aprendido, 
conquistado com as mudanças de atitudes decorrentes das 
experiências vividas, por meio da relação com os outros, com o 
meio, com o trabalho, buscando a transformação pessoal, 
profissional e social. A educação permanente consiste no 
desenvolvimento pessoal que deve ser potencializado, a fim de 
promover, além da capacitação técnica específica dos sujeitos, a 
aquisição de novos conhecimentos, conceitos e atitudes. É, 
portanto, intrínseca, uma capacidade a ser desenvolvida, uma 
competência, é o aprender constante em todas as relações do 
sujeito.” (p.11) 

 

Importante frisar que, especificamente na área da saúde, existe uma 

diferença clara entre o conceito de Educação Continuada e Educação 

Permanente. 

Oguisso (2000) define a Educação Continuada como:  

 

“toda ação desenvolvida após a profissionalização com propósito 
de atualização de conhecimentos e aquisição de novas 
informações e atividades de duração, definida por meio de 
metodologias formais.”(p.20)  

 

A educação continuada é conceituada, segundo Davini (1994) como o: 

 

“conjunto de experiências subseqüentes à formação inicial, que 
permitem ao trabalhador manter, aumentar ou melhorar sua 
competência, para que esta seja compatível com o 
desenvolvimento de suas responsabilidades, caracterizando, 
assim, a competência como atributo individual. Ela é um conjunto 
de práticas educativas contínuas, destinadas ao desenvolvimento 
de potencialidades, para uma mudança de atitudes e 
comportamentos nas áreas cognitiva, afetiva e psicomotora do ser 
humano, na perspectiva de transformação de sua prática”. (p. 109)  
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Motta (1998) analisa essas diferenças em três níveis, o: 

• De natureza Conceitual: é preciso compreender os conceitos que 

permeiam as idéias e as possíveis distinções entre os termos educação 

continuada e educação permanente. 

• De natureza metodológica: é preciso estabelecer diálogos ao processo 

de trabalho em saúde, de forma que este possa de fato informar sobre os 

problemas do trabalho e suas possíveis estratégias educacionais de 

enfrentamento. 

• De natureza contextual: é preciso aprofundar a compreensão dos novos 

contextos em que dão à organização do trabalho, assim como o papel 

das novas competências profissionais na dinâmica do trabalho.(p.4) 

 

O autor confere ao termo permanente, conceito também difundido pela 

Organização Pan-Americana da Saúde-OPS, como: 

 

“uma estratégia de reestruturação e desenvolvimento dos 
serviços, a partir de uma análise dos determinantes sociais e 
econômicos, mas, sobretudo de transformação de valores e 
conceitos dos profissionais, propondo transformar o profissional 
em sujeito, colocando-o no centro do processo de 
ensino/aprendizagem”(p.5) 

 

Motta cita Ricas (1994) que define a educação continuada como: 

 

“as atividades de ensino após o curso de graduação, com 
finalidades mais restritas de atualização, aquisição de novas 
informações e/ou atividades de duração definida e através de 
metodologias tradicionais”.  (p.2) 

 

Segundo o Boletim especial da Universidade Estadual de Londrina, editado 

em Novembro de 1999/ano 5, a tabela a seguir resume as diferenças básicas 

entre a Educação Continuada e a Educação Permanente. 
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ASPECTOS EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO PERMANENTE 

PÚBLICO ALVO Uniprofissional Multiprofissional 

INSERÇÃO NO MERCADO 
DE TRABALHO 

Prática autônoma Prática institucionalizada 

ENFOQUE Temas de especialidades Problemas de saúde 

OBJETIVO PRINCIPAL Atualização técnico-científica Transformações das práticas 
técnicas e sociais 

PERIODICIDADE Esporádicas Contínuas 

METODOLOGIA Pedagogia da transmissão 
(geralmente através de aulas / 
conferências / palestras / em 
locais diferentes dos ambientes 
de trabalho) 

Pedagogia centrada na 
resolução de problemas 
(geralmente através da 
supervisão dialogada / oficinas 
de trabalho/efetuadas nos 
mesmos ambientes de trabalho)  

RESULTADOS Apropriação passiva do saber 
científico, aperfeiçoamento das 
práticas individuais. 

Mudança institucional 
apropriação ativa do saber 
científico, fortalecimento das 
ações em equipe. 

 

Entendemos que a Educação Permanente e a Educação Continuada 

se complementam e suprem as necessidades do profissional que o mercado atual 

exige. Estão relacionadas ao profissionalismo, compromisso e envolvimento com 

a profissão, bem como ao prazer pelo trabalho, conduzindo ao desejo de estar 

sempre atualizado, informado e evoluindo profissionalmente.  

Voltando ao aprofundamento do tema deste capítulo, segundo Motta 

(1998), o termo permanente teria como referência uma: 

 
“estratégia de reestruturação e desenvolvimento dos serviços, a 
partir de uma análise dos determinantes sociais e econômicos, 
mas, sobretudo de transformação de valores e conceitos dos 
profissionais. Propõe transformar o profissional em sujeito, 
colocando-o no centro do processo de ensino/aprendizagem.” (p.5) 

 

Ceccin (2000) cita Rovere o qual questiona se a educação permanente 

seria um novo modelo educacional com capacidade de permear qualquer prática 

educativa e se ela tem inscrição, se esta credenciada, situada nos cenários de 

trabalho da saúde. Tomando essa questão como interrogação sobre o território 

dessa prática, Rovere sugere a resposta:  
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“o território não é físico ou geográfico: o trabalho. O território é de 
inscrição de sentidos: no trabalho, por meio do trabalho, para o 
trabalho”. 

 

Kastrup (2001) define territorialização como o processo de "habitar 

um território". O autor alega que se deseja como efeito de aprendizagem a 

prevalência da sensibilidade, a destreza em habilidades (saber-fazer) e a 

fluência das práticas. Para Kastrup, o habitante de um território não precisa 

passar pela representação, o habitar resulta de uma corporificação do 

conhecimento. Para habitar esse território será necessário explorá-lo, torná-lo 

seu, ser sensível às suas questões, ser capaz de movimentar-se por ele com 

desenvoltura, alegria e descoberta, detectando as alterações de paisagem e 

colocando em relação fluxos diversos: técnicos, cognitivos, políticos, 

comunicacionais, afetivos etc..  

Ceccin (2000) nos mostra a amplitude que a Educação Permanente 

abrange em um contexto organizacional, envolvendo todos os públicos, interno e 

externo à organização e que leva a uma reflexão e a uma nova postura 

intersocial e interprofissional, desvendando novos panoramas e horizontes muito 

mais promissores e produtivos às instituições. 

As práticas de educação permanente devem ser constantemente 

revistas, já que implica na revisão das concepções predominantes sobre o 

trabalho, reduzido frequentemente à dimensão objetiva e técnica das práticas 

profissionais e ao mundo do emprego, o que se reflete em estilos de gestão.  

Motta (1998) aborda as dimensões da Educação Permanente quando 

esta atinge o âmbito da gestão: 

 
“Debruçar- se sobre os determinantes dos problemas significa 
abordar as múltiplas dimensões que o processo de trabalho 
envolve, incluindo questões das esferas organizacionais, técnica e 
humana. (...) Há problemas identificados em que claramente a 
ação se orienta para a aplicação de conhecimentos científicos e 
técnicos; outros problemas envolvem dimensões no campo das 
relações interpessoais e institucionais, conflitos de valores e 
princípios. Frequentemente, problemas aparentemente de 
natureza técnica podem expressar conflitos latentes nos modos de 
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pensar e de atuar dos profissionais. De qualquer forma, não há 
aprendizagem se os atores não tomam consciência do problema e 
se nele não se reconhecem, na sua singularidade”. (p. 07) 

 

Para o autor, a educação permanente circunscreve um espaço próprio 

que a diferencia de outras intervenções educativas, salientando como concepções 

distintas do trabalho em saúde e como estas se correlacionam com a forma com 

que se concebe a educação para este trabalho. 

Como já explicitado, a educação assume um papel importante e 

estratégico no novo cenário mundial e a educação permanente, por ser um 

instrumento de intervenção que atinge o âmago dos problemas vivenciados no 

cotidiano dos profissionais, ganha importância significativa, pois através de um 

processo educacional e de alto grau de comprometimento e envolvimento de seus 

atores, visa o alcance da excelência das organizações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A pesquisa é uma atividade de aproximação sucessiva da 

realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre 

teoria e dados” 

MINAYO, 2004 (p.23) 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se por um caminho 

exploratório, descritivo-analítico, com abordagens qualitativa e quantitativa. 

Minayo (2004) esclarece:  

 

“(...) a dialética assume que a realidade dos fatos e das relações 
sociais são suas propriedades inerentes, e que qualidade e 
quantidade são inseparáveis e interdependentes, ensejando-se 
assim dissolução das dicotomias quantitativo/qualitativo, 
macro/micro, interioridade e exterioridade com que se debatem 
as diversas correntes sociológicas”. (p.12) 

 

 

4.1 O Contexto da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada no Campus Baixada Santista da 

Universidade Federal de São Paulo, primeiro campus da instituição, ainda em 

uma perspectiva de universidade temática (saúde). 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foi criada pela Lei 

nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994. Ela é derivada da Escola Paulista de 

Medicina (EPM), a qual nasceu em 1933 e foi federalizada em 1956. No decorrer 

de sua história, galgou os maiores níveis de excelência em sua área de atuação, 

tendo como ênfase o campo específico das ciências da saúde. 

Com a proposta de expansão e interiorização do ensino público do 

governo federal, a Unifesp amplia suas áreas de conhecimento, abandonando 

sua característica de instituição temática para ser reconhecida com uma 

instituição multicampi. Com esta nova roupagem, a partir de 2007, passou a 

contar com seis Campi:1. 

1. São Paulo, com os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, 

Fonoaudiologia, Medicina, Tecnologias em Saúde; 

                                       
1 UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo. Campus Baixada Santista. Disponível em 
www.unifesp.br/baixadasantista, acesso em 04.11.2010 
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2. Baixada Santista, com os cursos de Educação Física, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional; a partir de 

2012 incorpora o bacharelado em Ciências do Mar. 

3. Diadema, com os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Química, 

Farmácia e Bioquímica (diurno e noturno), Química, Química Industrial, 

Licenciatura plena em Ciências. 

4. Guarulhos, com os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História, 

História da Arte, Letras e Pedagogia;  

5. São José dos Campos, com os cursos de Ciências da Computação, 

Matemática Computacional e Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

6. Osasco, com os cursos de Ciências Econômicas, Relações Internacionais, 

Ciências Contábeis e Administração de Empresas. 

 

A Unifesp inicia seu processo de expansão com a implantação do 

campus Baixada Santista, ainda como universidade temática, o qual iniciou suas 

atividades de graduação em março de 2006, após um ano e meio de experiência 

com cursos sequenciais nas áreas de Educação e Comunicação em Saúde e 

Gestão em Saúde, com duração de dois anos.  

A formatura das primeiras turmas dos cursos de Fisioterapia, 

Educação Física, Nutrição e Terapia Educacional aconteceram no ano de 2009 

e no final de 2010, ocorreu à formatura da primeira turma do curso de 

Psicologia. No ano de 2009, foi iniciado o curso de Serviço Social com turmas 

vespertinas e noturnas. 

O Projeto Pedagógico do Campus Baixada Santista vem com uma 

proposta totalmente inovadora, a qual descreveremos a seguir. 
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Entre seus objetivos gerais estão2: 

− Formação de um profissional da área da saúde apto para o 

trabalho em equipe interprofissional, com ênfase na integralidade 

no cuidado ao paciente;  

− Formação técnico-científica e humana de excelência em uma área 

específica de atuação profissional de saúde;  

− Formação científica, entendendo a pesquisa como propulsora do 

ensino e da aprendizagem.  

 

O referido projeto pedagógico tem como base a Educação 

Interprofissional, onde foca-se o desenvolvimento da competência para o 

trabalho em equipe na perspectiva da integralidade no cuidado em saúde. 

O projeto pedagógico do campus Baixada Santista visa a formação de 

profissionais críticos, atuantes, interventores e modificadores de nossa realidade 

na área da saúde, enfatizando a educação interprofissional, a 

interdisciplinaridade, o enfoque problematizador e a produção do conhecimento. 

No site da Unifesp, define-se a educação interprofissional como: 

 

“A Educação Interprofissional é conceituada como uma proposta 
onde duas ou mais profissões aprendem juntas sobre o trabalho 
conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da 
qualidade no cuidado ao paciente. É considerado um estilo de 
educação que prioriza o trabalho em equipe, a integração e a 
flexibilidade da força de trabalho que deve ser alcançada com um 
amplo reconhecimento e respeito às especificidades de cada 
profissão. 

Assumir a educação interprofissional como direcionador desse 
projeto implica no desenvolvimento de uma proposta formativa 
interdisciplinar e interprofissional, rompendo com a estrutura 
tradicional centrada nas disciplinas e na formação específica de 
determinado perfil profissional. Assim, todos os cursos têm um 
desenho curricular direcionado por quatro eixos de formação que 
perpassam os anos de graduação. Em cada um dos eixos, módulos 
aglutinando áreas temáticas afins constituem a proposta curricular”. 

                                       
2 Fonte: site www.unifesp.br/baixadasantista 
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O Projeto Pedagógico se pauta em quatro eixos3: 

1. Trabalho em Saúde  

2. O ser Humano em sua dimensão biológica  

3. O Ser Humano e sua Inserção social  

4. Aproximação a uma prática específica em saúde  

 

O Eixo O Ser Humano em sua Dimensão Biológica se constitui de 

dois núcleos: um núcleo comum de conhecimentos necessários para todos os 

cursos propostos (o conhecimento biológico necessário a um profissional para 

atuação na área da saúde) e um núcleo específico de aprofundamento a partir 

das necessidades de cada curso. No primeiro ano dos cursos, as áreas básicas 

do conhecimento foram organizadas em dois módulos: "Do Átomo à Célula", que 

reúne o conteúdo disciplinar de Biologia Celular, Bioquímica, Biologia Molecular 

e Genética; e o Módulo "Dos Tecidos aos Sistemas", reunindo o conteúdo de 

Anatomia, Histologia, Embriologia e Fisiologia. 

O Eixo O Ser Humano e sua Inserção Social têm como objetivos: 

formar o aluno para compreender o surgimento das ciências humanas como 

área de conhecimento e sua relação com a área da saúde; utilizar, teórica e 

metodologicamente o instrumental das diferentes áreas do conhecimento das 

ciências humanas na saúde. No primeiro ano dos cursos, o módulo "Indivíduo, 

Cultura e Sociedade" se desenvolve neste Eixo. 

O Eixo Trabalho em Saúde tem como objetivos: compreender as 

múltiplas dimensões envolvidas no processo saúde-doença e de produção de 

cuidado; compreender a realidade da saúde e do sistema de saúde vigente em 

nosso país; conhecer as diversas profissões e práticas de saúde; compreender o 

processo de trabalho em saúde; e construir uma visão crítica sobre a produção 

do conhecimento em geral, do conhecimento científico e do conhecimento na 

área da saúde. 

                                       

3 Fonte: site www.unifesp.br/baixadasantista. 
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O Eixo Aproximação a uma Prática Específica em Saúde aborda os 

conhecimentos específicos de cada uma das áreas de graduação: Educação 

Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social. 

Como assessora da Diretora do campus, desde a implantação do 

Projeto Pedagógico foi montada uma Comissão de Desenvolvimento Docente 

que inicialmente tinha reuniões semanais, posteriormente quinzenais e 

atualmente mensais. 

Com vistas à garantia da presença dos docentes nestas reuniões, as 

tardes de quintas-feiras foram escolhidas, coincidindo com a área verde para 

todos os alunos. 

Neste momento, o campus Baixada Santista conta em seu quadro de 

servidores com, aproximadamente, 140 docentes e 80 técnicos-administrativos, 

que gerenciam e operacionalizam: 1 Instituto (Instituto Saúde e Sociedade) e 5 

Departamentos Acadêmicos. Nosso alunado, nos seis cursos lá ministrados, são 

1535, sendo disponibilizadas 540 vagas/ano. 

 

 

4.2 População de Estudo 

 

A pesquisa, em uma 1º fase, envolveu o universo dos docentes do 

campus Baixada Santista da Unifesp. Envolvidos com os cursos investigados 

havia, no referido campus, 112 docentes. Destes participaram da pesquisa 60 

professores. 

Em uma 2º etapa, com o objetivo de aprofundamento na coleta de 

dados foram entrevistados docentes ocupantes de cargos administrativos. Neste 

sentido entrevistamos: 

− Diretor de Campus 

− Vice-Diretor 
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− Chefes de Departamentos existentes à época da coleta de dados 

(Biociências, Ciências da Saúde e Saúde, Ciência Educação e 

Sociedade) 

− Coordenadores de Cursos (Psicologia, Nutrição, Educação Física, 

Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Serviço Social) 

 

 

4.3 Instrumentos de Coleta de dados 

 

A pesquisa constou de duas etapas, sendo utilizado na primeira etapa 

um questionário com escala no formato Likert e na segunda etapa entrevista 

semiestruturada. 

Os dois instrumentos de coleta de dados foram submetidos a um pré-

teste, com docentes da área da saúde externos ao universo da população 

pesquisada, com o objetivo de aprimoramento e adequação do instrumento. 

 

4.3.1 Questionário 

O questionário composto de 10 assertivas no formato Likert a 112 

docentes do campus estudado, via email, aos quais os respondentes colocavam 

seu grau de concordância e/ou discordância com as mesmas.Tivemos uma 

devolutiva de 60 questionários respondidos. Os resultados obtidos foram 

tabulados e expressos em gráficos.  

Nesta pesquisa nos pautamos na definição de questionário proposta 

por Gil (1987): 

(...) técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. 
(p.124) 
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A escala de Likert ou Escala Somada, proposta em 1932, foi elaborada 

com vistas a medir níveis de aceitação de produtos e serviços, junto aos seus 

consumidores. Estas escalas requerem que os entrevistados indiquem seu grau 

de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que está 

sendo medida. Atribui-se valores numéricos e/ou sinais às respostas para refletir 

a força e a direção da reação do entrevistado à declaração. As declarações de 

concordância devem receber valores positivos ou altos enquanto as declarações 

das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos (BAKER, 1995). 

As declarações devem oportunizar ao entrevistado expressar respostas claras 

em vez de respostas neutras, ambíguas. 

As principais vantagens das Escalas Likert em relação às outras, 

segundo Mattar (2001) são a simplicidade de construção; o uso de afirmações 

que não estão explicitamente ligadas à atitude estudada permitindo a inclusão 

de qualquer item que se verifique, empiricamente, ser coerente com o resultado 

final. Como desvantagem, por ser uma escala essencialmente ordinal, não 

permitindo dizer quanto um respondente é mais favorável que o outro, nem 

medindo o grau de mudança que ocorre na atitude após expor os respondentes 

a determinados eventos. 

Gil (1987) esclarece que um questionário Likert: 

 

“Possibilita o estudo de opiniões e atitudes de forma precisa e 
mensurável. Isto implica transformar fatos que habitualmente são 
vistos como qualitativos em fatos quantitativos” (p.135) 

 

O questionário abordou o grau de entendimento que a população 

pesquisada possuía sobre Educação Permanente e quanto esta ferramenta 

impactava em sua vida profissional e na gestão acadêmica do campus. Abordou 

também, se a Educação Permanente estava sendo utilizada para o 

aperfeiçoamento dos docentes no referido campus. 
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4.3.2 Entrevista 

Na segunda etapa desta coleta de dados foi realizada entrevista 

semiestruturada para os atuais docentes ocupantes de cargos de gestão. Dos 

13 gestores em atividades foram concretizadas 11 entrevistas. 

Os núcleos que direcionaram a entrevista emergiram da revisão da 

literatura sobre o objeto investigado e da análise dos questionários. Teve como 

eixos direcionadores: a divergência entre o entendimento da aplicabilidade da 

EP nas competências profissionais e acadêmicas, a dificuldade na participação 

nas atividades educativas, a importância da EP nos processos acadêmico-

administrativos.  

 

Em uma pesquisa qualitativa, a entrevista se torna um instrumento de 

alta relevância, pois através dela podemos abordar temas complexos que seriam 

difíceis de serem investigados completamente em um questionário. Como afirma 

Bogdan e Biklen (1994): 

 

“Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas 
de duas formas. Podem constituir a estratégia dominante para a 
recolha de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com 
outras técnicas. Em todas essas situações, a entrevista é 
utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 
sujeito”. (p.134) 

 

Neste estudo, optamos pela entrevista semiestruturada, por entendê-

la, como conceitua Minayo (2004), aquela:  

 

“Que combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, 
onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema 
proposto, sem respostas ou considerações prefixadas pelo 
pesquisados”. (p.108) 

 

Os entrevistados permitiram a sua gravação em áudio. Nos dias 

imediatamente seguintes as entrevistas, a própria pesquisadora transcreveu na 

íntegra todo o material. 
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Com relação á transcrição, Szymanski (2002) esclarece: 

 

“A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do 
entrevistado que deve ser registrada, tanto quanto possível, tal 
como ela se deu. Ao escrever faz-se um esforço no sentido de 
passar a linguagem oral para a escrita, ou seja, há um esforço 
na tradução de um código para outro (...) Ao transcrever, revive-
se a cena da entrevista, e aspectos da intenção são 
relembrados”. (p.74) 

 

 

4.4 A Análise dos dados 

 

“A análise está presente em vários estágios da investigação, 
tornando-se mais sistemática e mais formal após o encerramento 
da coleta de dados. Desde o inicio do estudo, no entanto, nós 
fazemos uso de procedimentos analíticos quando procuramos 
verificar a pertinência das questões selecionadas frente às 
características especificas da situação estudada. Tomamos 
então várias decisões sobre áreas que necessitam de maior 
exploração, aspectos que devem ser enfatizados, outros que 
podem ser eliminados e novas direções a serem tomadas”. 
(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.45). 

 

A análise de dados tem três finalidades, a priori: servir para uma 

melhor compreensão dos dados coletados, confirmar ou negar pressupostos da 

pesquisa e ampliar o conhecimento sobre o objeto da pesquisa, articulando-a 

com seu contexto cultural. 

Gressler (2003) afirma que a realização da análise abrange três 

aspectos:  

“Interpretação, explicação e especificação. A interpretação diz 
respeito a verificação de relações existentes entre as variáveis 
presentes no estudo, e é o momento no qual o pesquisador, 
através de sua atividade intelectual, dá sentido e significado às 
respostas encontradas, relacionando os dados obtidos aos 
conhecimentos prévios. A explicação é referente a um 
desvendamento sobre as origens das variáveis, o que as causou 
e o que as explica. A especificação, por sua vez, explicita as 
relações válidas entre as variáveis”. (p.67) 
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Os dados coletados nas entrevistas foram submetidos a uma análise 

de conteúdo, modalidade Análise Temática. 

A Análise de Conteúdo é definida por Bardin (2004) como: 

 

“Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis 
em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” 
(conteúdos e continentes) extremamente diversificados (....) 
oscila entre dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade 
da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta 
atração pelo escondido, o latente, o não aparente, o potencial de 
inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa 
paciente de “desocultação”, responde a esta atitude de voyeur 
de que o analista não ousa confessar-se e justifica a sua 
preocupação, honesta, de rigor científico” (p.7) 

 

A análise de dados desta pesquisa utilizou como referencial as 

indicações de Minayo (2004): Ordenação de dados: mapeamento de todos os 

dados levantados durante a pesquisa; classificação dos dados, identificando o 

que era relevante para a elaboração das categorias específicas. (p.162) 

No processo de ordenação de dados, a leitura foi longa e exaustiva e 

antes de estipularmos as “categorias”, identificamos as unidades de contexto 

(UC) e, em cada uma delas, as unidades de registro (UR). 

Franco (2005) coloca que unidade de contexto “é a parte mais ampla 

do conteúdo a ser analisado”. (p.46) 

Estabelecidas as unidades de contexto, identificamos as unidades de 

registro que eram os elementos, a essência obtida da decomposição do conjunto 

da mensagem; pode ser assim, uma palavra, uma frase ou uma oração. 

Das unidades de registros emergiram as categorias que embasaram 

os resultados desta pesquisa. 
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4.5 Procedimentos Éticos 

 

A pesquisa foi pautada na ética e respeito aos sujeitos envolvidos. 

Neste sentido foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade Federal de São Paulo (Anexo IV).  

A pesquisadora esclareceu os motivos da pesquisa e os docentes 

tiveram preservado o anonimato e o sigilo das respostas. Todos os envolvidos 

na pesquisa concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo III). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 



49 

Resultados e Discussão 

 

 

 

Os resultados e o diálogo com a literatura pertinente serão 

apresentados a seguir: 

 

 

5.1 Concepções e relevância da Educação Permanente na Gestão Acadêmica 

 

Frente à assertiva “A Educação Permanente exerce um papel 

importante na melhoria dos processos de gestão acadêmica nesse campus” os 

entrevistados mostraram um percentual de 39,29% de “concordo” e 28,57% de 

“concordo totalmente”. Já 21,43% discordaram e 10,71% não emitiram opinião. 
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A Educação Permanente exerce um papel importante na melhoria dos processos de 
gestão acadêmica nesse campus.

 
Gráfico 1 – Representação da assertiva: “A Educação Permanente exerce um papel 
importante na melhoria dos processos de gestão acadêmica nesse campus”. 

 

 

Apesar dos professores envolvidos na primeira etapa da pesquisa 

concordarem com a relevância da Educação Permanente na Gestão Acadêmica 

do Campus, ao serem questionados sobre o conhecimento desta importância, 

apenas 23,21% afirmaram positivamente, sendo que o restante 66,08% 

discordou (39,29%) ou não tem opinião (26,79%) formada a respeito. 
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Os professores do campus Unifesp-Baixada Santista possuem conhecimento da importância 
da Educação Permanente sobre os processos administrativos-acadêmicos.

 
Gráfico 2 – Representação da assertiva: ”Os professores do campus Unifesp-Baixada 
Santista possuem conhecimento da importância da Educação Permanente sobre os 
processos administrativos-acadêmicos” 

 

 

Nas entrevistas de aprofundamento, algumas falas se destacam: 

“... a EP exerce um papel importante nas melhorias dos processos 

educacionais”. 

“....ajuda a pensar nos papeis dentro do campus, na gestão e tudo 

mais..” 

“....entendem em um primeiro momento que é importante, que é 

relevante porque de modo geral mesmo sem saber exatamente do que 

se trata é perceptível que deve trazer contribuição...”. 

 

Ceccim (2005) enaltece a aplicação da EP nos processos de trabalho 

em saúde: 

“... a definição de educação permanente em saúde da Política 
proposta foi carregada pela noção de prática pedagógica que 
coloca o cotidiano do trabalho ou da formação – em saúde – 
como central aos processos educativos ao mesmo tempo em 
que o colocava sob problematização, isto é, em autoanálise e 
autogestão”.(p.979). 
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E acrescenta:  

“O conceito de Educação Permanente em Saúde foi adotado 
para dimensionar esta tarefa, não no prolongamento do tempo 
ou carreira dos trabalhadores, mas na ampla intimidade entre 
formação, gestão, atenção e participação nesta área específica 
de saberes e de práticas, mediante as intercessões promovidas 
pela educação na saúde (a educação intercede pela saúde, 
ofertando suas tecnologias construtivistas e de ensino – 
aprendizagem)”. (p.976) 

 

Buscando aprender as concepções de gestores sobre a Educação 

Permanente em suas áreas de atuação, observamos uma heterogeneidade no 

grupo investigado. 

Com a análise dos dados obtidos nas entrevistas de aprofundamento, 

a partir dos dados gerados pelos questionários, obtivemos 37 (trinta e sete) 

unidades de contexto (UCs), nas quais identificamos 42 (quarenta e duas) 

unidades de registro (URs). Destas emergiram as categorias abaixo 

discriminadas.  

1. Pouca clareza na relação Educação Permanente e Gestão 

Acadêmica (12 citações) 

2. Pouca clareza na compreensão da Educação Permanente 

propriamente dita (11 citações) 

3. Educação Permanente como Estratégia de Aperfeiçoamento 

Docente (7 citações). 

4. Educação Permanente como Estratégia de aprendizagem que 

emana do cotidiano profissional (4 citações) 

5. Educação Permanente como Estratégia de política de Gestão 

(3 citações). 

Os atores tiveram muita dificuldade em compreender o impacto da 

Educação Permanente nos processos de gestão acadêmica, ocorrendo em 

muitas ocasiões, certo despreparo em identificar a EP como uma ferramenta de 

gestão. Observamos, portanto, pouca clareza na relação Educação 

Permanente e Gestão Acadêmica.  
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“... a EP diz respeito a alguma coisa que se utiliza para melhorar 

processos educacionais não na área de gestão...” 

“... para a gente, a gestão é uma dimensão separada, então EP 

serve para o ensino, mas não serve para a gestão” 

“... revela mais o quanto a gestão acadêmica para nós professores 

da universidade pública ainda é uma função pouco clara”. 

 

Almeida (2008) nos fala sobre a dicotomia acadêmica-administrativa 

presente nas instituições de ensino superior públicas, nas quais a “separação 

entre as questões acadêmicas e administrativas leva, muitas vezes, a 

comportamentos maniqueístas e ao estabelecimento de estruturas 

estanques”(p.3) 

Os professores atribuem, entre vários fatores, a falta, a necessidade 

de subsídios para esta compreensão, o que os leva a terem a dificuldade para 

associar a Educação Permanente com as atividades de gestão acadêmica. 

“...não estou segura para responder essa questão, pois necessitaria 

de mais subsídio para melhor respondê-la.” 

“...eu acho que muitos docentes não tem muita noção do que é 

gestão...” 

“... a literatura sobre a docência universitária deixa isso claro, que a 

gestão é uma função, para nós professores, difícil, complexa para 

qual nós não temos formação e nesse sentido a gente não consegue 

olhar como objeto de EP....” 

Batista (2005), ao abordar os nós-críticos da docência no ensino 

superior, esclarece que este profissional não foi preparado para ensinar e, em 

consequência disso, sua experiência deriva principalmente de seu 

conhecimento, do seu saber no campo em que atua. O autor afirma que o 

exercício docente deve ser entendido como uma prática social e que: 

“A profissionalização do professor passa a ser estratégica no 
repensar da educação em suas dimensões institucional e social. 
Deve-se compreender o docente como agente transformador, 
sujeito do processo de ruptura e inovação interna e externa à 
instituição”. (p.303) 
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A dificuldade de compreensão dos envolvidos na pesquisa quanto ao 

conceito e as múltiplas possibilidades de benefícios que a Educação 

Permanente pode trazer, tanto ao profissional quanto aos processos de trabalho, 

leva a uma dificuldade de aplicabilidade dessa ferramenta, desse processo de 

educação, onde ações efetivas no cotidiano para as mudanças necessárias 

ficam prejudicadas. 

Esta necessidade de subsídios para a compreensão da relação entre 

Educação Permanente e Gestão Acadêmica se reflete no comportamento dos 

professores frente à assertiva “Os professores do campus Unifesp-Baixada 

Santista possuem dificuldade em compreender e investir em Educação 

Permanente” que apresentou como resultados: 35,71% de “concordo”, 25% de 

“discordo” e 21,43% “não tem opinião”. 
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 Os professores do campus Unifesp-Baixada Santista possuem dificuldades em 
compreender e investir em Educação Permanente.

 

Gráfico 3 – Representação da assertiva: “Os professores do campus Unifesp-Baixada 
Santista possuem dificuldade em compreender e investir em Educação Permanente” 

 

Esta dificuldade de compreensão se reflete no comportamento dos 

professores frente à assertiva “A Educação Continuada não difere da Educação 

Permanente, tratando-se apenas de questão semântica”. Apesar de 58% dos 

professores discordarem, outros 42% não tem opinião formada a respeito ou 

concordaram com a assertiva. 
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 A Educação Continuada não difere da Educação Permanente, tratando-se apenas de 
questão semântica.

 
Gráfico 4 – Representação da assertiva: “A Educação Continuada não difere da 
Educação Permanente, tratando-se apenas de questão semântica” 

 

 

Na análise temática das entrevistas, uma das categorias encontradas 

vem ao encontro deste fato, ou seja, existe pouca clareza na compreensão da 

Educação Permanente, e os entrevistados manifestaram seu pouco 

entendimento sobre o conceito e a amplitude da Educação Permanente quando 

aplicada nas atividades de aperfeiçoamento do público interno e dos processos 

de uma instituição.  

“....muito se entende de EP, algo como uma titulação, pósdoc, 

algum estágio no exterior alguma coisa mais acadêmica, de caráter 

mais acadêmico e menos do caráter do cotidiano....” 

“os professores têm dificuldade em compreender e investir em EP” 

“grande dificuldade, eles terem a real visão do que vem a ser EP” 

 

A pouca clareza se manifesta inclusive na confusão conceitual entre 

Educação Permanente e Educação Continuada. 

 
“...é o conceito de EP, EC ou de continuação de especialização, 

confesso que não tenho, particularmente, o entendimento 

sedimentado dessas questões.” 

“... o que é EP e do que é EC, eu sempre me confundo”. 
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Muitos autores como Ceccim (2005), Merhy (2005), Rovere (2005) 

discutiram a questão conceitual entre Educação Continuada e Educação 

Permanente na área da saúde e comentam que, apesar das controvérsias 

quanto às suas diferenças ou semelhanças, muitos optam em compreendê-las 

como sinônimos. Com o surgimento da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, esses conceitos foram tomando formas distintas 

embasadas nas políticas públicas. A diferenciação inicia-se pelo processo 

participativo das construções destas políticas.  

Ribeiro e Motta (1996) afirmam que “a produção teórica sobre o 

campo da educação permanente permite que se faça uma distinção clara e 

inequívoca entre educação continuada e permanente”. (p.3) 

A Educação Permanente passa a ter seu conceito ampliado, pois 

adquire dimensões inclusivas e processuais. Inclusivas por envolver, participar 

todos os atores no processo de trabalho, ou seja, “indivíduos, grupos ou 

instituições capazes de interferir de forma ética e/ou política em uma 

determinada situação, de acordo com um projeto próprio” (BRASIL, 2005, p.8) e 

processual porque sem desqualificar as competências técnicas dos atores, 

investe tanto na continuidade do desenvolvimento pessoal quanto da instituição. 

A Organização Pan-Americana da Saúde concebe a Educação 

Permanente como uma gestão estratégica na formação profissional, pois exige 

continuidade. Entretanto, enquanto a educação continuada aceita o acúmulo 

sistemático de informações e o cenário de práticas como território de aplicação 

da teoria, a educação permanente entende que o cenário de práticas informa e 

recria a teoria necessária, recriando a própria prática (HADDAD, ROSCHKE e 

DAVINI, 1994). 

Segundo Paschoal, Montovani e Meier (2004) a educação 

permanente baseia-se no aprendizado contínuo, sendo uma condição 

necessária para o desenvolvimento do sujeito no que se refere ao seu auto 

aprimoramento direcionado à busca da competência pessoal, profissional e 

social, devendo ser uma meta a ser seguida por toda a sua vida. A diversidade 

de informações e a amplitude das necessidades de conhecimento nas mais 
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diversas áreas nos leva a constatar de que seria tarefa quase impossível para a 

educação formal garantir uma formação adequada e ampla ao sujeito. 

Davini (1994) descreveu a Educação Continuada como: “todo 

processo, toda ação desenvolvida após a profissionalização, objetivando a 

atualização de conhecimentos e aquisição de novas informações e atividades de 

duração, definida por meio de metodologias formais”(p.76). 

A autora a entende “como o conjunto de experiências subsequentes à 

formação inicial, que permitem ao trabalhador manter, aumentar ou melhorar 

sua competência” (p 76), aprimorando-o como profissional e desenvolvendo 

seus atributos individuais. 

A competição com as dificuldades do cotidiano foi um dos fatores que 

os professores ressaltaram como impactante nessa dificuldade, conforme 

demonstra o testemunho abaixo. 

 

“... por não saber... o que vem a ser....pode vir de encontro a nossas 

dificuldades do dia a dia, tanto de gestão como de ensino”. 

 

Santos, Antunes e Bernardi (2008) ressaltam o enfrentamento de 

novas funções e inúmeras responsabilidades no cotidiano de trabalho: 

sobrecarga, esgotamento e, consequentemente, desmotivação enfrentadas pelo 

profissional docente, tornando-se compreensível que muitos se sintam 

desmotivados e pouco comprometidos com o seu fazer pedagógico. 

As autoras completam: 

 

“Ser professor, face a tantas exigências políticas, sociais e 
profissionais que são impostas no exercício da profissão, requer 
uma diversidade de saberes que vão muito além de uma 
formação acadêmica”. (p.52) 

 

Os docentes foram unânimes quanto ao entendimento da EP como 

uma estratégia de aperfeiçoamento docente. Os entrevistados entendem que 

EP é uma ferramenta de aperfeiçoamento pessoal e profissional e que é 



57 

Resultados e Discussão 

 

 

 

fundamental para o desenvolvimento de novas competências tornando-os mais 

competitivos.  

“....consciência da efetividade da EP para seu aperfeiçoamento 

pessoal” 

“... se eu tenho uma EP, o meu processo em sala de aula, o meu 

processo de orientação do estudante ele vai estar em processo de 

aperfeiçoamento”... 

 

No novo contexto mercadológico, a busca pelo aperfeiçoamento deve 

ser constante. Aperfeiçoar significa tornar perfeito, ou seja, com o 

aperfeiçoamento, com o aprofundamento do conhecimento, o indivíduo estará se 

lapidando, se diferenciando dos demais. 

Moscovici (1985) comenta que: 

 

“Terminar um curso, seja universitário ou técnico, não basta para 
uma carreira profissional produtiva. A pessoa necessita atualizar-
se frequentemente ou permanentemente, porquanto as 
mudanças tecnológicas, econômicas e sociais são rápidas 
exigindo adaptação contínua a novas condições de vida e de 
trabalho para sobrevivência, crescimento e realização pessoal e 
profissional”. (p. 20). 

 

Para Cordeiro (2001), “o profissional deverá ser capaz de exercer a 

Educação Permanente, tanto na formação do aluno como na prática profissional” 

(p.111), e deve utilizar as fontes de acesso à informação para se atualizar, 

sempre com visão crítica para selecionar dados e evidências relevantes para 

sua prática profissional.  

Batista e Batista (2004) acrescentam que o desenvolvimento de 

práticas de formação/desenvolvimento docente em saúde deve estar inserido, 

estar incorporado no projeto institucional, o que implica em assumi-lo como um 

processo permanente, onde os saberes docentes vão se aperfeiçoando, se 

transformando à medida que estes “empreendem seus trabalhos pedagógicos, 

problematizam e investigam suas próprias práticas”.(p.235) 
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Almeida (2008), em análise de novas estratégias de capacitação 

docentes na Universidade Estadual de Londrina, concluiu que se acumularam 

indícios de que essas estratégias de preparação dos professores eram 

necessárias. 

 
“... outras estratégias passaram a ser experimentadas, entre as 
quais, a capacitação de professores “em serviço”, ou seja, durante 
as sessões tutoriais, e a capacitação dos professores com 
funções de coordenação por meio de oficinas de trabalho voltadas 
à avaliação das atividades desenvolvidas e/ou ao planejamento 
das atividades a serem desenvolvidas. Há indicadores de 
melhores resultados com essas últimas estratégias” (p.4) 

 

Paschoal, Mantovani e Lacerda (2006) falam da contribuição da 

Educação Permanente na prática profissional, a qual evidencia, dentre outras 

atitudes, o compromisso assumido consigo mesmo mediante a motivação pela 

busca do “autoconhecimento, do aperfeiçoamento e da atualização”.(p.352) 

Os autores concluem que “a Educação Permanente leva ao 

entendimento de que o indivíduo deve ter no autoaprimoramento uma meta a ser 

seguida por toda sua vida”.(p.352) 

Os autores compreendem que a formação profissional de qualidade 

deve ter uma base bastante sólida de formação geral, a qual não se adquire na 

escola, mas sim dentro do processo evolutivo do ser humano, onde a educação 

permanente se torna um instrumento indispensável. Desse modo, ocorre a 

complementação total, integral para a formação do indivíduo. 

A pesquisa revelou, também, a importância da avaliação como 

feedback, onde os envolvidos nos processos encontrarão eco de suas ações e 

das ações institucionais. 

 

“... ela é um processo avaliativo que está educando as pessoas em 

alguma pratica”.. 
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Perim et al. (2009) afirmam que a avaliação e a troca de percepções 

entre os diferentes segmentos envolvidos em um processo de desenvolvimento 

docente é extremamente rica e possibilita uma revisão permanente das ações 

em curso,  

“... em busca do ideal estabelecido... a avaliação permite ainda a 
busca constante da responsabilização dos atores quanto às 
atividades em andamento, discutindo os limites e as dificuldades, 
o grau de governabilidade em relação e os passos possíveis 
para avançar nas mudanças para as transformações”. (p.72) 

 

O site SER-Human Capital Management4, em seu artigo de 

28/10/2008 relata que:  

 

“Conseguir elaborar parâmetros de uma forma clara e objetiva, 
para que tanto as pessoas avaliadas quanto os responsáveis 
pela avaliação compreendam o que é fundamental em cada 
função, é o grande desafio do processo de Avaliação de 
Desempenho”.  

 

O site afirma que os atores envolvidos no processo de avaliação 

devem compreender os objetivos da instituição e os motivos que levaram esses 

itens a virarem metas individuais. A Avaliação de Desempenho oferece a 

oportunidade de reavaliar, remodelar a imagem pessoal e de descobrir em que 

áreas, em que perfil cada funcionário deve melhorar para avançar na carreira. 

Esta é a ocasião em que chefe e subordinado alinham as expectativas, anseios 

e traçam planos de desenvolvimento. “Aceitar o feedback e agir com base nele 

podem alavancar carreiras”.(p.1) 

Nos questionários respondidos pelo universo dos atores que 

concordaram em colaborar com esta pesquisa, a grande porcentagem (89,28%, 

sendo 60,71% de concordo totalmente e 28,57% de concordo) compactuam com 

a assertiva “A Educação Permanente gera compromisso e melhoria das 

competências dos envolvidos nos processos de gestão acadêmica”. 

                                       
4 SER – Human Capital Management. Disponível em: http://www.serhcm.com. Acesso em 27/01/2012. 
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 A Educação Permanente gera compromisso e melhoria das competências dos 
envolvidos no processo de gestão acadêmica.

 
Gráfico 5 – Representação da assertiva: “A Educação Permanente gera compromisso 
e melhoria das competências dos envolvidos nos processos de gestão acadêmica”. 

 

 

Nas entrevistas de aperfeiçoamento a Educação Permanente se 

apresenta como uma estratégia de desenvolvimento de competência. Os atores 

associaram as iniciativas de EP como um dos grandes benefícios produzidos por 

esse modelo de aperfeiçoamento. 

 
“... a EP traz competência profissional” 

 

Batista cita Freire (1996), ao relatar que a realidade desenvolve 

questões e que estas devem ser tomadas como objeto de aprendizagem, 

desvendando novos caminhos teóricos e aplicando-os à realidade, onde 

transformará o ambiente e será transformado por ele, tornando esse novo 

cenário potencialmente significativo. 

A competência tem um conceito abrangente, multidimensional, pois 

depende de vários fatores: do professor, dos alunos, da situação educacional e 

dos valores sociais que servem como base ao ajuizamento desta competência, 

não nos permitindo dogmatizar um conceito, porém é possível definir elementos 

componentes que fazem parte deste conceito. 

A competência é resultante de vários elementos da prática 

pedagógica que envolve os sujeitos nela presentes, como história de vida, 
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formação, por exemplo, (ARANTES, 1997). Perrenoud (2002), cujo trabalho tem 

oferecido novos questionamentos acerca da competência docente, afirma que o 

processo ensino aprendizagem possui dez novas competências, a saber: 

 

1. Conhecer e dirigir situações de aprendizagem; conhecer a disciplina e 

seus conteúdos. 

2. Administrar a progressão das atividades; conceber e administrar 

situações problemas. 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; administrar a 

heterogeneidade da turma e fornecer apoio aos alunos com dificuldade. 

4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e trabalho; suscitar o desejo de 

aprender, desenvolver a capacidade de auto avaliação. 

5. Trabalhar em equipe; elaborar projetos em equipe e formar e renovar a 

equipe pedagógica favorecendo situações para o estabelecimento das 

relações úteis pessoais mais estreitas. 

6. Participar da administração da escola; elaborar e negociar um projeto da 

instituição; administrar recursos da escola; envolver os alunos 

(participação). 

7. Informar e envolver os pais; dirigir reuniões/informações de debate; fazer 

entrevistas; envolver os pais na construção do saber. 

8. Utilizar recursos tecnológicos; utilizar editores de textos e utilizar-se da 

multimídia. 

9. Enfrentar os deveres e dilemas éticos; prevenir a violência na escola e 

fora dela e lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, 

gênero, étnicas e sociais. 

10. Administrar sua própria formação contínua; saber explicitar as próprias 

práticas; projeto de formação comum com os colegas. (p.23) 
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Sguissardi (1997) referiu-se a um novo perfil docente na qual a 

competência requerida era: 

 

“à capacidade e habilidade de contribuir para se ultrapassar as 
demandas imediatas do mercado de trabalho, para se desenvolver 
a capacidade de pensar criticamente e de produzir conhecimento, 
liberto dos controles burocráticos e do poder” (p. 59). 

 

Paschoal, Montovani e Lacerda (2007) declaram que a competência é: 

 
“Um compromisso pessoal a ser aprendido, conquistado com as 
mudanças de atitudes decorrentes das experiências vividas, por 
meio da relação com os outros, com o meio, com o trabalho, 
buscando a transformação pessoal, profissional e social. A 
educação permanente consiste no desenvolvimento pessoal que 
deve ser potencializado, a fim de promover, além da capacitação 
técnica específica dos sujeitos, a aquisição de novos 
conhecimentos, conceitos e atitudes. É, portanto, intrínseca, uma 
capacidade a ser desenvolvida, uma competência, é o aprender 
constante em todas as relações do sujeito”. (p.27) 

 

Ao se deparar com a assertiva “A Educação Permanente transforma a 

prática docente e traz identidade e competência profissional” a grande 

porcentagem dos entrevistados (91,08%, sendo 39,29% de “concordo” e 51,79% de 

“concordo totalmente”) reconheceu o potencial da EP no desenvolvimento docente. 
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Gráfico 6 – Representação da assertiva: “A Educação Permanente transforma a prática 
docente e traz identidade e competência profissional”. 
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O termo identidade tem origem latina (iden) e significa igualdade e 

continuidade. Baseados nessa definição somos levados a entender identidade 

profissional docente como um processo contínuo que está vinculado à sua 

identidade pessoal, ao grupo social em que está inserido, ou seja, à categoria 

docente, e tendo como possibilidade construir, desconstruir e reconstruir algo 

que permita dar sentido a seu trabalho. 

Para Berger e Luckmann (1985), a identidade se apresenta como o 

elemento fundamental da subjetividade e da sociedade, formando-se e sendo 

remodelada através dos processos e relações sociais. As identidades são 

singulares, únicas ao sujeito e produzidas a partir de interações do indivíduo, da 

consciência e da estrutura social na qual este está inserido, sendo “um 

fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade” (p. 230). Os 

autores acima afirmam que o desenvolvimento da identidade se configura em 

um processo inacabado e contínuo que sofre mudanças através dos tempos. 

Baseando-se nas afirmações de Vianna (1999) e de Pimenta (1997), 

podemos afirmar que a identidade não se dá apenas no campo individual, mas 

também no coletivo. A construção da identidade coletiva obedece, também, as 

trajetórias individuais, ou seja, existe uma correlação entre os dois campos, 

sendo a identidade social construída pela história dos indivíduos.  

Segundo Vianna (1999), existe aspectos da identidade individual que 

influenciam na coletiva, como: “a subjetividade, a multiplicidade, a tensão entre 

mudança e permanência” (p. 53). 

A identidade profissional do indivíduo é formada essencialmente pela 

somatória da identidade pessoal e da identidade construída coletivamente; a 

esse respeito, Pimenta (1997) define que a identidade profissional:  
 

[...] se constrói a partir da significação social da profissão [...] 
constrói-se também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor confere à atividade docente de situar-se no 
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em 
sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de 
relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e 
em outros agrupamentos. (p. 07) 
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A identidade profissional docente se pauta na identidade coletiva e 

pessoal, encontra-se na interface entre o psicológico e o sociológico. Vianna 

(1999) ressalta a importância da relação de pertencimento a uma identidade 

profissional que a autora chama de “nós” professorado, “nós” magistério. 

Paganini (2000) afirma que à ideia de identidade profissional docente é:  

 
“.... um processo com todas as características apontadas 
anteriormente (processo contínuo, subjetivo, que obedece às 
trajetórias individuais e sociais, que tem como possibilidade a 
construção/desconstrução/reconstrução, atribuindo sentido ao 
trabalho e centrado na imagem e autoimagem social que se tem 
da profissão) e também legitimado a partir da relação de 
pertencimento a uma determinada profissão, no caso, o 
magistério”. (p.05) 

 
Os entrevistados dessa pesquisa reconhecem, também, na educação 

permanente uma atividade estratégica, uma estratégia de aprendizagem que 

emana do cotidiano profissional, pois capacita os envolvidos de forma ampla, 

técnica e socialmente, nos processos de trabalho, no modus operandi do dia a 

dia. Estes projetos educacionais criam um novo impulso, na medida em que 

redefinem as práticas dos processos de trabalho, mudando o perfil dos 

profissionais como das instituições. 

“...liberdade para se expressar e externar o que acham...” 

“....pessoal que está na prática, que precisa dessa formação que é 

um pouco mais receptivo às reflexões, às demandas, a propor, a 

inovar”. 

 

Ceccim e Feurwerker (2004) afirmam que a Educação Permanente 

“deveria ter como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 

própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir da problematização do 

processo de trabalho” (p.43) 

Neste sentido, os autores comentam que, fundamentada no conceito 

de quadrilátero da formação, este estudo se pautaria em ensino, pesquisa, 

extensão e gestão. 
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Haddad, Roschke e Davini (1994) comentam que a Educação 

Permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa, ou seja, que 

promove e produz sentidos e propõe que a transformação das práticas 

profissionais deva estar baseada na reflexão crítica sobre as atividades do 

cotidiano dos profissionais em ação. O objetivo deve ser a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como 

referência as necessidades das pessoas e das populações, da instituição. 

A Educação Permanente é também apontada por alguns 

entrevistados como uma estratégia de política de Gestão.  

 

“....papel importante na melhoria do processo de gestão em relação 

a EP....” 

“....a EP exerce um papel importante na maioria dos processos de 

gestão acadêmica..” 

 

Atualmente a Educação Permanente é reconhecida como uma 

ferramenta de gestão muitíssimo eficiente e que traz vantagem competitiva às 

instituições, não só na área da saúde, como também, nas empresas de iniciativa 

privada com títulos como: Universidade Corporativa ou Educação Corporativa, 

onde os empresários vislumbram o equacionamento dos problemas 

empresariais e revelam talentos em seus quadros de colaboradores. 

O Ministério da Saúde (2003) aprovou uma proposta na Comissão 

Intergestora Tripartite, na qual foram estabelecidas as bases para a adoção da 

educação permanente como modelo institucionalizado de organização das 

atividades de ensino no e para o trabalho:  

 

“lócus para a identificação de necessidades e construção de 
estratégias e políticas no campo da formação e desenvolvimento 
– sempre na perspectiva da ampliação da qualidade da gestão, 
da qualidade e do aperfeiçoamento integral à saúde, do domínio 
popularizado do conceito ampliado de saúde e do fortalecimento 
do controle social nos sistemas” (p.9) 
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Segundo Motta (1998), o termo educação permanente em saúde, 

difundido pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), teria como 

referência uma estratégia de reestruturação e desenvolvimento dos serviços, 

partindo-se de determinantes sociais e econômicos, tendo como influência a 

cultura, conceitos e valores dos profissionais, já que estes seriam os sujeitos 

das ações e o centro do processo ensino-aprendizagem. 

Em sua pesquisa realizada com gestores, professores e estudantes, 

Aguilar (2009) verificou que este público possui uma percepção bastante clara 

sobre a importância da gestão participativa, sendo considerada uma ferramenta 

norteadora da produção de novos conhecimentos que possibilita um olhar 

diferenciado, inovador para a realidade, tornando-se um potente instrumento 

para a adequação e remodelação da instituição. 

Almeida (2008) ressalta a importância do sucesso da gestão da 

escola, pautada na formação de novas lideranças, capacitadas em gestão de 

mudanças e na busca permanente pela mudança de atitude, de valores, 

principalmente de professores e de estudante. 
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5.2 Práticas de Educação Permanente no cotidiano da Gestão Acadêmica 

 

Na assertiva “O campus Unifesp Baixada-Santista investe, 

frequentemente, em Educação Permanente de seus professores” 41,07% dos 

professores concordam e 33,93% discordam.  
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 O campus Unifesp-Baixada Santista investe, freqüentemente, em Educação 
Permanente de seus professores

 
Gráfico 7 – Representação da assertiva: “O campus Unifesp-Baixada Santista investe, 
frequentemente, em Educação Permanente de seus professores” 

 

Quando defrontados com a assertiva “O campus Unifesp Baixada-

Santista é deficiente em promover iniciativas de Educação Permanente de seus 

professores” apresentou um percentual de 39,29% de “concordo” e 33,93% de 

“discordo”. 
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Gráfico 8 – Representação da assertiva: “O campus Unifesp Baixada-Santista é 
deficiente em promover iniciativas de Educação Permanente de seu corpo docente” 
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“....eu acho que a gente tem tido iniciativas, mas que elas ainda são 

insuficientes, não diria que elas são deficientes, mas com certeza 

são insuficientes.” 

“... os docentes veem investimentos em EP no campus, mas os 

acham insuficientes, deficientes”... 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), Título VI, 

caracteriza os “Profissionais da Educação”, estando nesta categoria, não só os 

professores mas todos aqueles que estão envolvidos com o processo de ensino-

aprendizagem como: diretores, supervisores, coordenadores e orientadores 

educacionais. As reformas educacionais exigem mudanças na formação do 

profissional da educação que exigem dos mesmos, o aprender a aprender e 

continuar aprendendo durante toda a vida profissional, condição básica para 

todas as pessoas inseridas no mundo do trabalho.  

A mesma Lei, em comunhão com essa demanda atual do mundo do 

trabalho, afirma que os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos 

profissionais da educação, proporcionando-lhes, assegurando-lhes 

“aperfeiçoamento profissional continuado” e “período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. 

Mello et al. (2010) afirmam que a formação permanente deve estar 

inserida como um dos elementos do projeto pedagógico, objetivando 

potencializar a reflexão e a elaboração das equipes sobre as práticas. A 

elaboração, o pensar sobre o projeto pedagógico, assim como a formação 

profissional, deve ser um processo de permanente reflexão e aperfeiçoamento, 

um processo que não tem fim. 

As autoras ressaltam que organizar e gerir o ensino, tomando por 

base a reflexão e a tomada de decisão conjunta dos docentes, implica em uma 

política institucional de explicitar e enfrentar os problemas da equipe como 

norma, parâmetro de atuação profissional. As autoras reconhecem que, desta 

forma há um favorecimento no desenvolvimento profissional e institucional.  
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Na análise dos dados obtidos das entrevistas de aprofundamento do 

Núcleo Direcionador II – Práticas de Educação Permanente no cotidiano da 

Gestão Acadêmica, obtivemos 35 (trinta e cinco) unidades de contexto (UCs), 

nas quais identificamos 43 (quarenta e três) unidades de registro (URs). Destas 

emergiram as categorias abaixo descriminadas:  

1. Reconhecimento de investimento de Educação Permanente 

como estratégia de Gestão (13 citações). 

2. Dificuldade Operacional (9 citações). 

3. Pouca participação docente nas atividades (7 citações). 

4. Pouco preparo para a Gestão (6 citações). 

 

Os docentes reconheceram os investimentos que as gestões, tanto 

anterior quanto a atual, fazem em Educação Permanente, enxergando nas 

atividades da Comissão de Desenvolvimento Docente as grandes e expressivas 

iniciativas de aperfeiçoamento; no entanto, as consideram insuficientes e nem 

sempre contemplando as expectativas e anseios desse público. Os professores 

têm um reconhecimento de investimento de Educação Permanente como 

estratégia de Gestão.  

“...existe um investimento para a formação permanente dos 

professores da Baixada Santista” 

“...nós temos um espaço chamado Desenvolvimento Docente que eu 

acho que é o espaço que mais cabe a EP”. 

“... acho que investe, mas a questão...é pouquíssimo reconhecido....o 

campus em si investe, mas a gente tem pouquíssimo reconhecimento, 

isso não é só do campus é de um modo geral.” 

 

Ribeiro (2004) afirma que a área da saúde deveria ter como proposta 

metodológica de educação permanente ideal, conceitos no campo da 

administração de recursos humanos e da gestão de serviços, contribuindo de 

forma efetiva para o desenvolvimento docente. 
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Segundo Monteiro (2001), na construção de um conhecimento prático 

e de reflexão crítica: “a categoria do saber docente busca dar conta da 

complexidade e especificidade do saber constituído no (e para o) exercício da 

atividade docente e da profissão” (p.130) 

Batista (2005) ressalta que ao tomarmos o exercício ação-reflexão-

ação sobre a prática docente como ponto de partida para empreender mudanças 

no cotidiano do ensinar e aprender, estaremos articulando teoria e prática, na 

medida em que o trabalho docente necessita ser confrontado com as teorias 

existentes. O autor explica a necessidade dos docentes constituírem espaços de 

aprendizagem por meio do diálogo crítico, explicitarem o que se faz, 

conhecerem e discutirem conteúdos de ensino-aprendizagem, ou seja, a 

formação docente deve ser vista como um processo de contínua construção.  

No planejamento de ensino em ciências da saúde, o autor ressalta 

algumas características docentes que devem ser consideradas. Tendo como 

base que o exercício docente é uma prática social, a profissionalização do 

professor universitário em saúde deve ser encarada como uma estratégia para 

repensar, para remodelar a dinâmica do próprio ensino.  

O autor comenta que os movimentos estratégicos tem se mostrado 

um processo eficaz que permite o diálogo, a busca de consensos e a detecção 

de dissensos e focos de oposição. Concomitantemente, proporciona “que cada 

docente possa sentir-se partícipe do próprio processo”, alavancando o “processo 

decisório e aumentando a eficiência e a possibilidade real de transformação” (p.55) 

Motta, Buss e Nunes (2009) reflete que a Educação Permanente 

favorece o deslocamento de ações pedagógicas para o espaço de realização do 

trabalho, onde a EP se apresenta como uma importante ferramenta, requerendo 

ações efetivas e estratégicas para a obtenção de resultados impactantes no 

sistema como um todo.  

O autor afirma que essa ferramenta permite a otimização de recursos 

e a potencialização de resultados, a superação dos nós-críticos, favorecendo a 

renovação, a remodelação das estratégias, integrando ensino e trabalho. A 

Educação Permanente agrega valor ao processo de planejamento das ações de 
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ensino, mas não deixam de desafiar os profissionais a buscarem uma nova 

arquitetura, um novo modelo para a construção de oportunidades em 

consonância com a nova conjuntura.  

Dificuldade operacional foi uma categoria bastante expressiva, 

relatando as dificuldades que os professores vivenciam em seu cotidiano e no 

cenário em que estão inseridos. Alegam falta de decisões institucionais, seguido 

da sobrecarga de trabalho que um campus jovem, em construção, demanda.  

 
“...eu acho que é uma questão institucional do campus que não esta 

criando situações, momentos, mecanismos para que isso aconteça.” 

 

Batista e Batista (2005) discorrem sobre o desenvolvimento docente, 

especificamente para o curso de medicina, mas que vem ao encontro das 

dificuldades encontradas pelos docentes do campus estudado. 

 
“O desenvolvimento docente em medicina requer a construção 
de uma cultura efetiva de educação permanente e de integração 
das várias atividades docentes no desafio de responder às 
transformações sociais e do mundo do trabalho” (p.234) 

 

Os autores reafirmam que o aperfeiçoamento docente deve ser 

acompanhado de vontade política, de elaboração de programas efetivos, de 

investimento econômico e de melhoria das condições de trabalho. A 

estruturação e implantação de programas de formação e avaliação docente 

devem levar em consideração a complexidade das relações dentro das 

instituições e destas com a sociedade, com o meio em que estão inseridos. 

Sadalla et al. (2000) e Pimenta e Anastasiou (2002) alertam para os 

riscos de atribuir toda a responsabilidade pela mudança na formação superior 

em saúde apenas aos docentes, sem considerar os condicionantes sócio-

político-institucionais. Os resultados, as mudanças a serem conquistadas 

obterão maior eco se todas essas dimensões estiverem em sintonia, 

privilegiando o desenvolvimento docente e institucional como um espaço de 

formação permanente. 
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O campus estudado se caracteriza por ser o primeiro campus da 

expansão de uma Universidade Pública. Como um campus jovem e com projeto 

político-pedagógico inovador demanda uma grande dedicação de seus 

professores. Isto é apontado como mais uma dificuldade operacional para a 

Educação Permanente que acaba entrando em conflito com as atividades do 

cotidiano.  

 
“... a dureza que é nosso cotidiano burocrático, o fazer, eu acho que 

tem uma questão de tarefa mesmo que este corpo docente tem e 

acho que os gestores estão mais sobrecarregados”. 

  “...eles não tem tempo para investir em EP....o professor não 

encontra   tempo.” 

“... um campus novo como o nosso, você entra e você já assume   

porque somos todos novos... È muito ensino para construir, é muita 

pesquisa para construir, é muita extensão para construir e é muita 

gestão para construir”. 

 

Hagemeyer (2004), analisando o papel docente e suas tensões e 

transformações na era pós-moderna considerou, do ponto de vista político e 

organizacional, que: 

 
“a necessidade de respostas rápidas se reflete na 
descentralização de decisões e menor demarcação de papéis e 
limites. Do ponto de vista pessoal, o mundo pós-moderno dá 
lugar a uma crescente potenciação pessoal, mas sua falta de 
estabilidade pode provocar crises e isolamento nas relações 
interpessoais, já que estas necessitam de tradições que 
garantam sua segurança e continuidade. O mundo pós-moderno 
é rápido, comprimido, complexo e inseguro”.(p. 76) 

 

Hagemeyer (2004) cita Hargreaves (1994) quando alega que “o tempo 

administrativo não é o tempo da mudança” e que essa falta de sincronismo dos 

instrumentos administrativos podem ameaçar a vontade de ensinar, 

prejudicando seu andamento e que a “produção inovadora e adequada do 

professor hoje pode ser impulsionada ou sufocada”. O autor afirma que para 
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impulsionar, para incentivar os novos movimentos da função docente, “há que se 

questionar tempo e espaço nos sistemas educacionais”, não deixando que a 

liberdade seja restringida. (p.83) 

Morosini (2000) aborda a perda do protagonismo docente na era 

contemporânea quando cita Novoa (2004) alegando que:  

 

“o professor vive uma situação de desorientação global 
relacionada com uma crise, que vem se arrastando de há uns 
anos a esta parte, e que em grande medida tem a ver com o 
perder de referências fundamentais do que era o grande projeto 
de escolarização em termos sociais mais amplos.” (p.7) 

 

A dificuldade operacional se refletiu, também, pela resistência que os 

professores possuem em assumir as mudanças e práticas que a Educação 

Permanente promove em seus cotidianos profissionais. Na assertiva “Os 

professores do campus Unifesp Baixada-Santista possuem resistência a práticas 

relacionadas à Educação Permanente”, observou-se um percentual de 30,36% 

de “concordo”, 33,93% de “discordo” e 21,43% de “não tem opinião”.  
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Gráfico 9 – Representação da assertiva: “Os professores do campus Unifesp Baixada-
Santista possuem resistência a práticas relacionadas à Educação Permanente” 
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“...são todos doutores, são pessoas que passam por um processo de 

educação, se reciclando, doutorado, pósdoc e a hora que se propõe 

eventos contínuos para lapidar, para aprimorar esse conhecimento é 

como “eu já sei”, “eu não preciso” de espaço para expor o que eu sei, ou 

se vão a esses debates mas é muito em uma postura de critica, de 

criticar o processo, de criticar a gestão.” 

“....um projeto pedagógico que se propõe a fazer o diferente há uma 

resistência....” 

“...enquanto gestora eu sinto uma dificuldade muito grande em lidar 

com docentes com a titulação em que estão”. 

 

Costa (2007) ressalta que a maioria dos docentes estão 

despreparados para exercerem funções mais globais e integradas, gerando 

resistência às mudanças, pois estas podem gerar insegurança, visto que eles se 

encontram adaptados e acomodados com a transmissão de seu conhecimento e 

com seu cotidiano. 

Vasconcelos e Amorim (2008) abordam a complexidade do ser 

humano e as implicações sociais, culturais, orgânicas, cognitivas e também 

emocionais e espirituais em seus processos de ensino-aprendizagem. Nessa 

multireferencialidade, é necessário a compreensão e tratamento do ser humano 

como ser – pessoa - aluno- educador. As autoras citam Perrenoud (1993) que 

diz que a profissão lida e trabalha com pessoas e assim está sujeita a conflitos, 

ambiguidades e defesas. 

As autoras continuam: 

 

“O professor precisa também sair da posição de invulnerabilidade 
e síndrome do sucesso, procurando compreender sua 
humanidade, suas potencialidades e fragilidades evitando 
permanecer na posição defensiva de que “eu sou assim mesmo”, 
pois isso contraria a própria posição de facilitador da 
aprendizagem.” (p.9) 

 

Nesta reflexão pode-se observar a contribuição do pensamento de 

Mauco (1967): “O que é mais importante não é o discurso ou o método do 
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educador e sim o que ele é e sente, pois qualquer método pedagógico tem a 

intensidade relacionada ao valor pessoal de quem o utiliza” (p.09). 

O autor ressalta que uma das coisas mais difíceis na vida é estabelecer 

mudanças e que a mudança que o outro necessita para nós é muito óbvia, é 

muito clara, porém a nossa própria mudança é permeada de muita resistência. O 

autor alerta ainda para a necessidade de determinação e persistência para 

desaprender hábitos e atitudes que prejudicam, engessam a trajetória profissional 

e aprender novas posturas que certamente trarão novas perspectivas. 

Alguns entrevistados referem como dificuldade operacional de 

desenvolvimento da educação permanente uma proposta descontextualizada 

das necessidades geradas no cotidiano dos professores. Neste sentido apontam 

para a falta de significado, de atrativo que acaba gerando desmotivação.  

 

“...o que esta sendo trabalhado na EP não vai ao encontro ao que eles 

gostariam, almejassem do ponto de vista de gestão..” 

“... os colegas acabam achando que será uma mesmice e acabam 

desiludidos e não vão e isso é um grande problema”. 

“...ele não é suficiente, ele esta sendo questionado, quanto tema, 

forma, conteúdo e tempo disponível para isso.” 

“... porque falta um pouco de informação, informação mais detalhada, a 

respeito do processo”.. 

 

Motta (1998) aponta o “trabalho enquanto processo”, o que significa:  

 

“compreender como os elementos que constituem esse processo 
são representados pelos diferentes atores. Implica imaginar que 
os profissionais de saúde têm diferentes visões sobre o mundo e 
o trabalho e que as práticas que desenvolvem são coerentes 
com essas visões”(p.5) 

 

Ribeiro e Motta (1996) ressaltam que não basta ter conhecimento 

teórico-conceitual para o desenvolvimento desses programas; é necessário 
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reconhecer que esses processos funcionam sobre relações de trabalho como 

relações sociais, com diferentes atores que possuem diferentes intencionalidades, 

valores e crenças, concretizando-se em um trabalho imerso de conflitos.  

Os gestores têm, entre suas várias atribuições, a tarefa de motivar, 

desenvolver um sentimento de comprometimento à sua equipe, estabelecer 

metas compartilhadas e promover a comunicação efetiva, criando uma cultura 

produtiva na instituição. É necessário modificar, aperfeiçoar as estruturas que 

dificultam o cotidiano e criar processos de colaboração para que os ambientes 

valorizem os que ali trabalham, imprimindo um tratamento profissional e de 

valorização à equipe. 

Charlot (2004), filósofo francês, explica que "o envolvimento de fato 

decorre de uma dinâmica interna que tem a ver com o sentido que os homens 

dão às próprias ações". E acrescenta que: "as pessoas conseguem trabalhar 

juntas quando estão envolvidas no mesmo propósito, mesmo que cada uma 

atribua um sentido diferente ao que realiza." (p 42)  

Uma das soluções mais eficazes está no dia a dia: fazer com que todos 

percebam a importância da sua função para o objetivo final da instituição. Um 

profissional sempre se sente valorizado e inserido no grupo, quando é chamado a 

participar da elaboração de propostas que tragam resultados. As contribuições 

dos colaboradores nos diversos projetos e na dinâmica da instituição é uma forma 

de respeitá-los e envolvê-los nos resultados. "Dessa forma, todos se sentem 

responsáveis", afirma Lino de Macedo, professor titular de Psicologia do 

Desenvolvimento do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

De acordo com Jesus (2004) 

 

“a prevenção de muitas situações passa pela formação de 
professores, no sentido desta contribuir para que a prática 
profissional seja experienciada com satisfação e autoconfiança, 
encorajando a construção de um percurso profissional 
caracterizado pela motivação e pelo desenvolvimento pessoal e 
interpessoal, enquanto critérios fundamentais do bem-estar 
docente”. (p.44): 
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Frente à assertiva “Os professores participam do planejamento das 

práticas educativas a eles direcionadas”, 42% responderam “discordo” e apenas 

28% responderam “concordo”, o que colabora com a perspectiva da pouca 

participação docente nas atividades.  
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 Os professores participam do planejamento das práticas educativas à eles 
direcionadas.

 

Gráfico 10 – Representação da assertiva: “Os professores participam do planejamento 
das práticas educativas a eles direcionadas”. 

 

Um dos fatores que colaboram para a baixa adesão a essas 

atividades, foi atribuído ao excesso de funções, tarefas que esses docentes 

exercem no campus como discutido anteriormente. 

 

“....quando se fala em EP ou algo extra no cotidiano, que a gente possa 

imaginar que possa ser extra no cotidiano do campus, se isso não tiver 

um motivo pessoal ou um atrativo diferenciado para esse momento não 

vai haver adesão”.. 

“...apesar dele estar presente uma vez por mês, ao meu ver em um 

período muito curto e a adesão dos professores é muito pequena”... 

“...a grande maioria das reuniões que tratam sobre isso não tem 

quorum..” 
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Iacoponi e Hashimoto (2012) discorrem sobre o impasse entre o papel 

que o docente tem que exercer de burocrata e de educador e se indagam como 

cindir essas duas instâncias, sem que se sobreponham, nem tampouco fiquem 

de lado nas ações do cotidiano docente. Os autores ressaltam a importância de 

o professor dominar as regras, os padrões estabelecidos pela administração 

escolar, contemplando as discussões em grupo, dando espaços a 

apresentações de novas abordagens, caminhos, dicas, ideias na melhoria da 

compreensão e das práticas pedagógicas.  

Os autores afirmam que só dessa forma os docentes se 

“desenvolverão e sairão da condição de meros executores para tornarem-se de 

fato educadores”.(p.41) 

Em toda a trajetória desta pesquisa, os gestores estudados 

evidenciaram a dificuldade que enfrentam quando ocupam um cargo de gestão 

acadêmica. Pouco preparo para a gestão é realçado, pois a assumem sem 

possuir conhecimento para a referida função, levando-os a gerir por meio do 

bom senso e não da técnica, dos conceitos e da eficiência, requisitos 

fundamentais para o alcance da excelência de uma boa gestão.  

 

“....o docente tem que assumir a gestão sem estar preparado na 

maioria das vezes”.. 

“....eu acho que na academia a gestão, ela ficam bem distante na 

minha concepção”.... 

“....a minha grande questão é que gestão ainda não faz parte do que 

se considera formação de um docente universitário....elas são, diria na 

pratica de gestão, inexistentes, como proposta institucional”. 

 

Almeida e Batista (2011) ressaltam a importância e a força motriz que 

os docentes exercem para que se ocorra às efetivas mudanças no ensino 

médico. Entendemos que isso possa se estender aos demais professores que 

atuam na área da saúde:  
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“apesar de estar nos docentes à força motriz para as mudanças 
desejadas no ensino médico, seja nos aspectos didático-
pedagógicos, técnico-científicos, assistenciais, seja na gestão da 
escola, ainda há um investimento insuficiente na formação destes 
e, consequentemente, menor avanço nas transformações” (p.469). 

 

Almeida (2008) afirma que um bom desenvolvimento das atividades 

acadêmico-administrativas depende de boas práticas de gestão e que estas são 

essenciais para alcançar o sucesso nas mudanças almejadas e que as 

perspectivas de gestão da escola estão intrinsecamente ligadas ao sucesso 

obtido na formação de novas lideranças, preparadas para a gestão de mudanças. 

O autor, em suas críticas/autocríticas do processo de gestão de 

escolas médicas, enfatiza a autossuficiência dos médicos que, mesmo 

conhecendo suas deficiências, suas limitações, “procuram resolvê-las por meio 

de apropriação personalizada dos conhecimentos de outras esferas de 

atuação”.(p.202) 

Almeida e Batista (2011) reafirmam essa posição quando alegam: 

 
“...a dicotomia acadêmico-administrativa, mais presente nas 
instituições públicas é favorecida pela força do pensamento 
biomédico e do paradigma flexneriano, que ainda prevalece na 
sociedade; a ilusão de que a gestão da escola se resume a ter 
planos anuais e de ação”. (p.468). 

 

Sugestões para o aprimoramento da aplicabilidade da Educação 

Permanente nos processos de Gestão Acadêmica foi também solicitado aos 

gestores nas entrevistas de aprofundamento desta pesquisa, onde encontramos 

22 (vinte e duas) unidades de contexto, nas quais identificamos 23 unidades de 

registro. Destas emergiram as categorias abaixo descriminadas:  

1. Incorporar e estruturar a Educação Permanente no cotidiano 

dos docentes (11 citações) 

2. Consolidar, aprimorar a Comissão de Desenvolvimento 

Docente. (9 citações). 

3. Equacionar anseios e dúvidas dos docentes (2 citações) 
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Incorporar e estruturar a Educação Permanente no cotidiano dos 

docentes foi a sugestão mais frequente, onde a abertura de mais espaços 

específicos e o reconhecimento de outros espaços no cotidiano do trabalho 

tiveram relevância. 

 

“...reconhecer que espaços de EP também estão pulverizados em 

outros tempos, em outros cenários, faz parte esse reconhecimento, 

essa pulverização”. 

 

Píerantoni e Ribeiro (2001) sugerem que: 

 
“outras dimensões deste trabalho podem ser objeto mais efetivo 
de intervenção, e cabe aos profissionais identificá-las. Prepará-
los para desenvolver práticas de educação permanente, 
identificando problemas do trabalho para assegurar o 
compromisso de qualidade do cuidado às pessoas, implica 
colocá-los diante desse quase desconhecido objeto de análise: o 
mundo do trabalho”.(p.185) 

 

Outro aspecto que foi bastante questionado é a forma com que 

atualmente essa EP é colocada em pratica e que estabelecer processo mais 

contínuo e introdução de metodologias problematizadoras poderia agregar 

benefícios mais efetivos e concretos aos atores e à instituição, pois haveria uma 

maior adesão e, consequentemente, melhores resultados. 

 
“...repensar que tipo de EP é essa, que EP não deve ser conservadora 

no sentido de só transmissão de informação e contrapondo com isso, até 

metodologia problematizadora”. 

“...criar um processo mais permanente, mais contínuo, talvez mais livre, 

mais espontâneo de entrada” 

“...plataforma moodle, onde a gente tenha um fórum permanente de 

discussão”. 
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Contreras (2002) afirma que, dentre as reivindicações mais prementes 

dos professores, destaca-se, entre outras coisas, “a exigência pela facilidade de 

atualização (formação continuada) como profissionais que se reconhecem em 

formação permanente devido a relevância da função social que cumprem” (p.296) 

Brew e Boun (1998), quando citados por Batista (2005), ressaltam as 

transformações sociais, as quais exigem que o professor assuma um papel de 

mediador no processo de formação do profissional de saúde, estruturando 

cenários de aprendizagem que sejam representativos, significativos e 

problematizadores da prática profissional.  

A literatura internacional também aborda a dimensão reflexiva na 

formação docente. Newland et al. (2003), Chism, Lees e Evenbeck (2002) 

abordam o quanto as estratégias de desenvolvimento docente que utilizam as 

experiências dos professores de uma maneira problematizadora e estruturada 

em espaços onde a discussão coletiva possa ser privilegiada, resulta em um 

maior envolvimento e comprometimento, consequentemente, em maiores 

mudanças nas praticas pedagógicas.  

Chism, Lees e Evenbeck (2002) acrescentam que o desenvolvimento 

das praticas reflexivas, tendo como base o cotidiano docente e o contexto 

institucional, permite pensar na “formação como processo”, significando tornar o 

professor o sujeito da aprendizagem, onde “ensinar é uma atividade complexa 

que requer contínua reflexão e proposta de inovação, refinamento” (p.39) 

Outra sugestão de estruturação da Educação Permanente no 

cotidiano do campus foi à inclusão da temática Gestão como pauta de 

desenvolvimento docente  

 
“...que a gestão entre na pauta de desenvolvimento docente”. 

 

Os processos de educação permanente se tornarão maduros quando 

este for documentado e continuamente melhorado, pois ele será entendido, 

usado e, sobretudo, vivido por todos. Isso só ocorre quando ele é gerenciado, 

controlado e construído.  
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Outra sugestão dos professores foi à institucionalização do fórum de 

Gestão. 

 

“.....acho que botar na agenda de Desenvolvimento Docente, 

institucionalizar o fórum de gestão”... 

 

A segunda e maior conquista de um processo está quando este passa 

a ser institucionalizado, o que equivale dizer que ele, além de ser definido, 

documentado e continuamente melhorado, não depende mais das pessoas que 

o implementaram. O sentimento geral na universidade passa a ser de que “é 

dessa maneira que trabalhamos”. 

A definição de institucionalização, segundo a Infopédia, é que esta é 

um “processo mediante o qual um conjunto de normas de comportamento, que 

orientam uma atividade social considerada importante, adquire regulamentação 

jurídica formal”. Ampliando seu sentido, institucionalização refere-se a um 

processo de cristalização, de transparência de procedimentos, de 

comportamentos, quer tenham ou não importância social relevante: aqui não se 

trata apenas de normas, mas também de significados, valores ou conhecimentos.  

Pimenta e Anastasiou (2002), referindo-se ao processo de docência 

do ensino superior, dizem que: 

 
“O avançar no processo de docência e de desenvolvimento 
profissional, mediante a preparação pedagógica não se dará em 
separado de processos de desenvolvimento pessoal e 
Institucional: este é o desafio a ser hoje considerado na 
construção da docência no ensino superior” (p.259). 

 

Vasconcelos e Amorim (2008) compreendem que é função da 

universidade proporcionar momentos de reflexão para seus professores, cujo 

objetivo seja construção e reconstrução dos conhecimentos, conjugando a 

qualidade formal com a qualidade política, “componentes intrínsecos à formação 

docente para o delinear do saber pensar como condição subjetiva do homem de 

fazer sua história para a história; potencializando sua individualidade”. As 
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autoras citam Demo (1998), que diz que a “universidade é, sobretudo sinônimo 

de mutações, desafios, adversidades e confrontos com o mundo real” (p.5) 

A Consolidação e o aprimoramento da Comissão de 

Desenvolvimento Docente (CDD) são apontados pelos professores como uma 

segunda categoria de sugestão. 

 

“....acho que criar entre os professores gestores espaços de discussão 

sobre a nossa educação”. 

“...Já existe uma iniciativa de montar uma comissão de 

desenvolvimento docente que trata de EP” 

 

Batista (2005) ressalta a importância da temática do desenvolvimento 

docente em um momento em que a graduação de todos os cursos superiores em 

saúde se remodela, se transforma em seus projetos curriculares e metodológicos.  

Batista e Batista (2004) parte do princípio que a instrumentação 

técnica não é a única medida para desenvolvimento do professor, enfatizando, 

essencialmente, a necessidade de uma reflexão crítica sobre sua prática e a 

realidade em que se realiza, privilegiando-se discussões sobre: 

 
“o significado e sentido da prática docente e seus múltiplos 
determinantes, processo de planejamento e construção curricular 
do ensino superior em saúde, aprendizagem e ensino, inovações 
metodológicas com ênfase nas metodologias ativas, práticas 
avaliativas e leituras críticas na formação de professores em 
saúde” (p 203).   

 

Entre os conceitos de desenvolvimento profissional docente está o de 

Day (1999) que diz: 

 

“O desenvolvimento profissional docente inclui todas as 
experiências de aprendizagem natural e aquelas que, 
planificadas e conscientes, tentam, directa ou indirectamente, 
beneficiar os indivíduos, grupos ou escolas e que contribuem 
para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. É 
o processo mediante o qual os professores, sós ou 
acompanhados, revêem, renovam e desenvolvem o seu 
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compromisso como agentes de mudança, com os propósitos 
morais do ensino e adquirem e desenvolvem conhecimentos, 
competências e inteligência emocional, essenciais ao 
pensamento profissional, à planificação e à prática com as 
crianças, com os jovens e com os seus colegas, ao longo de 
cada uma das etapas das suas vidas enquanto docentes” (p.4) 

 

Heideman (1990) define o desenvolvimento profissional docente como 

uma atividade que: 

 
“vai para além de uma etapa meramente informativa; implica 
adaptação à mudança com o fim de modificar as actividades de 
ensino-aprendizagem, alterar as atitudes dos professores e 
melhorar os resultados escolares dos alunos. O desenvolvimento 
profissional de professores preocupa-se com as necessidades 
individuais, profissionais e organizativas” (p. 4) 

 

O desenvolvimento profissional e os processos de mudança são 

intrinsecamente unidos, ligados. O desenvolvimento profissional procura 

promover a mudança nos docentes, para que estes possam crescer como 

profissionais e também como pessoas. 

Foi sugerido pelos entrevistados, que a Comissão de 

Desenvolvimento Docente do campus desenvolva um planejamento participativo 

para as suas ações, entendendo que assim trará maior envolvimento e 

comprometimento do corpo docente.  

 

“.... ser melhor trabalhada, a título de elucidação”... 

“... construção mais atrativa...como trazer a comunidade 

a pensar junto, a participar desse momento”. 

“...processo de EP dos professores eu acho que ele 

precisa ser mais cultivado, mais frequente, maior 

participação dos docentes nas construções das temáticas 

discutidas”.. 
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Pinto et al. (2010) cita Motta (1998) quando afirma que a Educação 

Permanente em saúde estrutura-se sobre algumas premissas básicas como: 

 

“a educação é um processo contínuo e dinâmico; todo grupo 
social é educativo; a educação é um processo ordenador do 
pensamento; o conhecimento se origina das necessidades ou 
problemas sociais; o projeto de EP deve ser participativo desde o 
planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação, 
bem como deve ser flexível, pois comporta retificações e ajustes 
no processo”.(p.79) 

 

Leite (2005) refere-se à avaliação participativa e à construção das 

regras do jogo democrático dizendo que as sociedades latino-americanas e 

brasileiras se caracterizam por serem novas e desiguais e necessitam construir 

regras do jogo democrático; estas regras devem fazer parte da cultura 

institucional, praticada e desenvolvida no seio das relações que ocorrem nas 

instituições, como as universidades. Na visão do autor, a universidade brasileira 

necessita trabalhar com valores democráticos fortes, traduzidos na gestão e na 

avaliação institucional em que a participação seja um direito pedagógico. 

Vasconcellos (1995) reafirma a importância da participação, pois esta 

favorece que um conjunto de fatores determinantes se articule, se posicione em 

torno de uma mesma direção, aumentando a probabilidade das coisas se 

concretizarem. O autor continua, “o sujeito da reflexão é também sujeito da 

decisão, da ação e do usufruto” (p.51) 

O público entrevistado demonstrou a necessidade de equacionar os 

anseios e dúvidas dos docentes, pois em todo decorrer desta pesquisa, os 

mesmos manifestaram suas angustias por não possuírem clareza na relação EP e 

GA e pelas iniciativas atuais não atenderem satisfatoriamente suas expectativas. 

 

“...os anseios da maioria e tentar devolvê-los de uma forma mais 

estimulante...qual é o interesse dessa população, o que é que eles 

estão sentindo mais falta”. 
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“...o que acham, o que faltam, que não tem conhecimento, que 

gostariam de saber em todos os aspectos, tanto do ponto de vista de 

gestão, quanto do ponto de vista acadêmico”. 

 

Basile (2004), ao realizar trabalhos com pós-graduandos da área da 

saúde, ressaltou a necessidade de que as práticas docentes sejam praticadas 

em um clima de criatividade e compromisso com o estudo de temas relevantes 

no processo ensino-aprendizagem, onde a postura crítica e propositiva frente ao 

contexto histórico, institucional e cultural seja incorporada na sua totalidade. 

Batista (2005) compreende que o trabalho do professor universitário da 

área da saúde necessita estudos e investigações cuidadosas que procurem 

articular, associar as dimensões institucionais às dimensões pessoais e coletivas. 

Almeida (2008) alerta para a importância de formar e manter equipes 

de trabalho, onde haja disposição de ouvir e levar em conta pensamentos, 

sentimentos e manifestações e uma enorme capacidade de diálogo, com 

barreiras e preconceitos superados e vencidos. O autor ressalta que essa 

articulação deve alcançar patamares mais elevados de “identidade de 

propósitos, intercâmbio de interesses e instrumentos de expressão”. O autor 

conclui que essas fases de aproximação, de coordenação e de interação devem 

ser patamares para se estabelecer verdadeiras alianças entre “atores diferentes 

para a conquista de fins comuns”. (p.5) 

Batista (2005) afirma que devemos nomear e discutir os saberes 

docentes – curriculares, disciplinares, didático-pedagógicos, experimentais – 

situando, tornando o professor como o sujeito, o protagonista do conhecimento. 

O autor acima cita Freire (1996) quando fala que: 

 

“a realidade instaura questões, e tomá-las como objeto de 
aprendizagem, empreendendo itinerários de teorização e retorno 
ao real, transformando-o e sendo transformado por ele, configura 
movimentos de formação potencialmente significativos” (p.292) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Chegamos ao séc. XXI com um mundo globalizado, onde falamos em 

tempo real com qualquer integrante do planeta Terra, onde as descobertas 

tecnológicas nos surpreendem a cada dia e, mais e mais, o conhecimento é 

reverenciado e imprescindível. O grande diferencial competitivo está pautado na 

capacidade de gerar conhecimento e produzir inovação e, neste quadro, a 

educação passa a desempenhar um papel social e econômico fundamental e o 

processo de desenvolvimento de recursos humanos é “estratégico”. Nesse 

contexto, a Educação Permanente torna-se uma ferramenta importante para que 

as organizações se estruturem e se mantenham vivas. Esta pesquisa analisa a 

relevância da Educação Permanente nos processos de Gestão Acadêmica de 

um campus da área da saúde de uma instituição de ensino superior.  

Esta pesquisa teve como proposta investigar a Educação Permanente 

no âmbito da Gestão Acadêmica em um campus de ensino superior em saúde e 

através desta investigação adquirir insumos para o aperfeiçoamento desta 

atividade. 

Ainda que a pesquisa esteja circunscrita a uma investigação local – o 

campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo – entendemos 

que os resultados são significativos para possibilitar uma reflexão sobre a 

temática e que esta experiência possa se repetir em outros cenários acadêmicos 

de ensino na área da saúde. 

O presente estudo evidenciou que a Educação Permanente adquiriu 

relevância e reconhecimento como instrumento de aperfeiçoamento pessoal e 

profissional dos professores universitários e, consequentemente, do ensino na 

área da saúde. 

A pesquisa nos mostrou, no entanto, que os gestores acadêmicos não 

possuem uma clareza, um entendimento aprofundado na relação da educação 

permanente com a gestão. Por outro lado, não têm um conceito claro e noção da 

abrangência da Educação Permanente, sendo muitas vezes confundido com o 

da Educação Continuada. 
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Nas entrevistas de aprofundamento, ficou evidente a dificuldade dos 

docentes em lidar com as atividades de gestão no cotidiano das suas atividades 

acadêmicas. Entre outros aspectos, referem a falta de preparo e de 

conhecimento prévio para o exercício dessas atividades, gerando um certo 

desconforto por parte desses profissionais. 

O campus Baixada Santista, possuindo um projeto pedagógico 

inovador, criou uma Comissão de Desenvolvimento Docente com a finalidade de 

aperfeiçoar, aprimorar os docentes do campus a compreenderem, a aderirem e 

se inserirem em seu projeto pedagógico. Em um primeiro momento, houve um 

movimento mais intenso de aperfeiçoamento docente mas, com o crescimento e 

a complexidade do campus, as atribuições dos gestores e docentes se 

avolumaram e as atividades de Educação Permanente perderam espaço para 

este cotidiano de trabalho. No entanto, os professores reconhecem esta 

insuficiência, havendo unanimidade quanto à necessidade de maiores e mais 

constantes investimentos nestas atividades, trazendo melhorias substanciais 

nas carreiras profissionais como, também, nos processos de gestão. 

Com a exposição das dificuldades encontradas pelos docentes em 

cargos de gestão e a falta do prévio conhecimento técnico sobre as questões da 

área, os atores sugerem que o tema “Gestão Acadêmica” entre na pauta da 

Comissão de Desenvolvimento Docente, de forma que seja institucionalizado, 

preparando-os para enfrentar as dificuldades do dia-a-dia e que estas 

dificuldades, estas experiências passem a compor mais um instrumento de suas 

aprendizagens. 

A profissão docente não se restringe a uma simples profissão 

remunerada em troca de um trabalho prestado. Ser docente vai além dessa 

fronteira, implica cumprir com um propósito mais nobre, que é a formação de 

cabeças que dirigirão o mundo de amanhã.  

Esta pesquisa trouxe à tona a necessidade de se expandir as noções 

e atividades de Educação Permanente, como também, de um aprofundamento, 

um esclarecimento da complexidade de gerir um campus de ensino superior. 
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Os docentes da área da saúde que ocupam cargos de gestão 

acadêmica necessitam de um suporte institucional que os subsidiem para esta 

prática, capacitando-os a exercer suas funções de gestores incorporando 

efetivamente a Educação Permanente como uma política de melhoria de suas 

atividades. 
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Anexo I – Questionário 

 

Título do projeto: “EDUCAÇÃO PERMANENTE E GESTÃO ACADÊMICA NO ENSINO 

SUPERIOR EM SAÚDE” 

 

Responsável: Cleusa Fernandes Cassetti Pedotti 

Orientador: Prof. Dr. Nildo Alves Batista. 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário em uma 

pesquisa. O objetivo principal desta é investigar a Educação Permanente no 

âmbito da gestão acadêmica em um campus de ensino superior em saúde, 

procurando insumos para seu aperfeiçoamento. O objetivo é levantar as 

concepções de docentes/gestores sobre a Educação Permanente em suas 

áreas de atuação, identificar as atividades desenvolvidas em Educação 

Permanente nesse campus, como também, os nós-críticos que dificultem ou 

impossibilitem sua implantação e conhecer as sugestões para o aprimoramento 

dos processos de gestão, tendo como instrumento a Educação Permanente. 

Por meio da análise de suas respostas ao teste, juntamente com as 

respostas dos demais participantes da pesquisa, poderemos conhecer melhor 

como se processa e se desenvolve este aspecto da gestão acadêmica nesse 

campus. 

Para as próximas questões, leia cuidadosamente as afirmações que 

estiverem dentro dos quadros e indique seu grau de concordância com cada 

uma delas, de acordo com a escala abaixo: 
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ESCALA: 

 

CT: Concordo Totalmente 

C:   Concordo 

I:     Não tenho opinião / Conhecimento a respeito 

D:   Discordo 

DT: Discordo Totalmente 

 

As assertivas estão enumeradas abaixo: 

 

1. O campus Unifesp-Baixada Santista investe, frequentemente, em Educação 
Permanente de seus professores. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

2. A Educação Permanente exerce um papel importante na melhoria dos 
processos de gestão acadêmica nesse campus. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

3. Os professores do campus Unifesp-Baixada Santista possuem 
conhecimento da importância da Educação Permanente sobre os processos 
administrativos-acadêmicos. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

4. O campus Unifesp-Baixada Santista é deficiente em promover iniciativas de 
Educação Permanente de seus professores. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

5. Os professores do campus Unifesp-Baixada Santista possuem dificuldades 
em compreender e investir em Educação Permanente. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

6. A Educação Permanente gera compromisso e melhoria das competências 
dos envolvidos no processo de gestão acadêmica. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

7. Os professores do campus Unifesp-Baixada Santista possuem resistência a 
práticas relacionadas à Educação Permanente. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 
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8. A Educação Permanente transforma a prática docente e traz identidade e 
competência profissional. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

9. Os professores participam do planejamento das práticas educativas à eles 
direcionadas. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

10. A Educação Continuada não difere da Educação Permanente, tratando-se 
apenas de questão semântica. 

 (    ) CT       (    ) C       (    ) I         (    ) D       (    ) DT 

 

Afinal, na sua concepção, o que é Educação Permanente? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ANEXO II – Entrevista 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

 

Título do projeto: “EDUCAÇÃO PERMANENTE E GESTÃO ACADÊMICA NO ENSINO 

SUPERIOR EM SAÚDE” 

 

Responsável: Cleusa Fernandes Cassetti Pedotti 

Orientador: Prof. Dr. Nildo Alves Batista. 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário em uma pesquisa. O 

objetivo principal desta é investigar a Educação Permanente no âmbito da gestão 

acadêmica em um campus de ensino superior em saúde, procurando insumos para seu 

aperfeiçoamento. O objetivo é levantar as concepções de docentes/gestores sobre a 

Educação Permanente em suas áreas de atuação, identificar as atividades 

desenvolvidas em Educação Permanente nesse campus, como também, os nós-críticos 

que dificultem ou impossibilitem sua implantação e conhecer as sugestões para o 

aprimoramento dos processos de gestão, tendo como instrumento a Educação 

Permanente. 

Em uma primeira etapa, através de questionário tipo Likert, 60 docentes 

manifestaram suas opiniões respondendo 10 assertivas e nos permitiram a montar um 

“cenário”, um “panorama” genérico e preliminar sobre o tema de nossa pesquisa. 

O objetivo desta entrevista é aprofundar alguns dados encontrados e que nos 

levaram a uma reflexão mais profunda sobre o tema Educação Permanente. 

Para a elaboração desta entrevista, utilizei os resultados obtidos nos gráficos 

desta primeira etapa. 

Ressalto que, nesta fase da pesquisa o único objetivo é o aprimoramento dos 

dados e que não haverá confrontação entre opiniões de atuais gestores com os dos 

docentes participantes da primeira etapa. 
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1º) No gráfico 8, podemos observar que: “A Educação Permanente transforma a 

prática docente e traz identidade e competência profissional”, a assertiva é um 

consenso, pois mais de 80% dos docentes participantes concordam com a afirmação. 

No entanto, no gráfico 2, quando afirmamos que “A Educação Permanente exerce um 

papel importante na melhoria dos processos de gestão acadêmica nesse campus”, 

houve uma parcela significativa de docentes que discordam e uns que não possuem 

opinião a respeito. Diante desse quadro, qual sua opinião do “porque” dessa 

divergência quando se trata da aplicabilidade da EP nas competências profissionais e 

acadêmicas? 

2º) Abordando um pouco sobre a participação, a compreensão, a importância 

dos docentes nas propostas de Educação Permanente no campus Baixada Santista, 

observamos no gráfico 9, “Os professores participam do planejamento das práticas 

educativas a eles direcionadas”., no gráfico 3 “a importância da Educação Permanente 

sobre os processos administrativos-acadêmicos e no gráfico 5 a “dificuldade em 

compreender e investir em EP” as respostas se concentraram entre “discordo”, “não 

tenho opinião” e “concordo”, prevalecendo nas duas primeiras situações, a alternativa 

“discordo” e no gráfico 3 uma distribuição equilibrada entre as alternativas. Qual sua 

opinião para esse pessimismo apresentado dos docentes sobre esses temas? 

3º) Nos gráficos 1 e 4, avaliamos as iniciativas de EP atualmente existentes no 

campus Baixada Santista. Nos deparamos com respostas antagônicas, divergentes, 

onde elas se anulam, pois no gráfico 1 afirmamos que: “O campus Unifesp-Baixada 

Santista investe, frequentemente, em Educação Permanente de seus professores” e 

41% responderam que “concordam” com a assertiva, no entanto no gráfico 4, 

afirmamos o contrário, que o “campus Baixada Santista é deficiente em promover 

iniciativas de EP de seus professores”, e nesta assertiva 40% concordaram com a 

afirmação. Em sua experiência e visão gestora, qual o motivo de opiniões tão 

antagônicas? Existe ou não iniciativas relativas à EP no campus? 

Finalizando, que sugestões você apresentaria para o aprimoramento da EP dos 

docentes sob sua gestão? 

Agradeço, imensamente, sua colaboração e disponibilidade em me atender. Meu 

muito obrigado!!! 
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Anexo III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

1 – Título do projeto: “EDUCAÇÃO PERMANENTE E GESTÃO ACADÊMICA NO ENSINO 

SUPERIOR EM SAÚDE” 

2 – Desenho do estudo e objetivo(s): essas informações estão sendo fornecidas como 

convite para sua participação voluntária no estudo, que visa investigar a Educação 

Permanente no âmbito da gestão acadêmica em um campus de ensino superior em 

saúde, procurando insumos para seu aperfeiçoamento, identificar as atividades 

desenvolvidas em Educação Permanente e os nós-criticos que dificultam ou 

impossibilitam sua implantação. 

3 - Descrição dos procedimentos que serão realizados: será aplicado um questionário, 

contendo 10 assertivas, à todos os docentes do campus Unifesp-Baixada Santista, que 

são gestores em potencial e aos coordenadores de cursos e diretores também serão 

entrevistados, com o intuito de aprofundamento das considerações obtidas no decorrer 

da pesquisa. 

4 – Não haverá benefício direto ao participante. Trata-se de estudo experimental 

testando a hipótese da relevância e impacto da Educação Permanente nos processos 

de gestão em ensino superior em saúde. 

5 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

participante pode optar; não se aplica. 

6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisador 

principal é a administradora Cleusa Fernandes Cassetti Pedotti, que pode ser encontrada 

no CAIDI - endereço Rua Pedro de Toledo, 590, Telefone(s): 5549-6546 / 5081-7639 ou 

pelo e-mail: cleusa.pedotti@unifesp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento e da não participação do 

estudo a qualquer momento. 

8 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com as de outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 
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9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

10 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

11 – O estudo não traz nenhum risco ou desconforto para os participantes. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa e fins acadêmicos. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Gestão do Ensino Superior em 

Saúde: a relevância da Educação Permanente”. 

Eu discuti com a pesquisadora Cleusa Fernandes Cassetti Pedotti, sobre minha 

participação nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos deste, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e que poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do participante 

 

São Paulo     /    /     

Assinatura da testemunha 

 

São Paulo     /    /     

Assinatura do pesquisador São Paulo     /    /     
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Anexo IV – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


