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PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: LEITURAS PARA UM POSSÍVEL PROTAGONISMO 
EM UM MEIO ACADÊMICO LÍQUIDO
Eliana Curvelo Rodrigues (Mestranda - FCL – UNESP - Araraquara); Maria Teresa Miceli 
Kerbauy (Profª Drª – FCL – UNESP - Araraquara); Maria José Romanatto (Profª Ms. -
FCL – UNESP – Araraquara).
EIXO TEMÁTICO 6: Formação de Professores para o Ensino Superior.

Professor Universitário, protagonista

Ao nomear o docente do ensino superior como protagonista, coloca-se 

sua importância e, tal como na cena teatral, é ele quem desenvolve a ação. 

Por meio dessa ação ele desperta o espectador (aluno), dando-lhe a 

consciência sobre o mundo (ensino) e provocando possibilidades ao 

imaginado (aprendizagem). Desta tríade (discente, ensino e aprendizagem) o 

professor é o protagonista que liberta ao comunicar realidades que não são 

só ensinadas, mas construídas entre os atores deste processo contínuo de 

ensino e aprendizagem fortalecendo o conhecimento construído e produzido 

historicamente pelos humanos. 

Nessa relação, concordamos com Saviani que considera que: “o 

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens” (2008, p. 13).

Aludindo-se ao significado pedagógico da atuação docente como 

protagonista, concordamos com a posição de Lucarelli ao demonstrar que se 

as histórias dos sujeitos forem “analisadas como parte do conjunto de práticas 

que desenvolve um determinado ator” e que o leve a produzir sempre algo

novo por meio da práxis inventiva buscando “a resolução intencional de um 

problema que pode ser de índole tanto prática como puramente teórica”, a 

sua ação pedagógica será a de ruptura com seu estilo didático habitual e de 

reflexão ao produzir no ambiente de ensino e aprendizagem uma sinergia 

necessária no ambiente acadêmico (LUCARELLI, 2007, p. 80-81).

A busca desse protagonista é possível, tanto quanto a necessidade da 

sinergia que deve ocorrer entre o protagonista (trabalho docente) e seus 

espectadores (discentes).

O trabalho docente implica saberes, e em sua complexidade não se 

reduzem a só uma transmissão ou mera reprodução dos conhecimentos; são 

saberes plurais que, segundo Tardif (2002, p. 36), são “saberes oriundos da 

formação profissional, dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. 
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Nesse contexto, na prática pedagógica desse protagonista, como acreditamos 

que deva ser, surge o desafio de saber qual a direção que se deve tomar para 

sua atuação permanente como ator crítico e compromissado com o 

desenvolvimento da sua atividade docente. O trabalho docente é um desafio 

contínuo, do qual Dubar (1992, apud TARDIF, 2002, p. 56) esclarece: 

“Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação numa 

outra coisa, é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho”.

Esse compromisso depende do reconhecimento de que sua atuação 

mobiliza para transformar. Não existe neutralidade em nenhuma ação, 

principalmente na pedagógica, portanto o papel do professor não é o de 

adaptar o indivíduo ao mundo que se apresenta, mas de conscientizar através 

do ato educativo que nada nunca se conclui, mas se transforma 

continuamente. Essa transformação se dá na distinção da atividade educativa 

em que concordamos com Tardif:

O que distingue a arte do escultor da arte do educador é que o 
primeiro age sobre um ser, um composto de matéria e de forma, 
que não possui em si mesmo, mas recebe do artista, o princípio (a 
causa e a origem) de sua gênese, ao passo que o segundo age 
com e sobre um ser que possui, por natureza, um princípio de 
crescimento e de desenvolvimento que deve ser acompanhado e 
fomentado pela atividade educativa. (TARDIF, 2002, p. 160).

Essa responsabilidade em agir com e sobre o outro, não sendo neutra, 

deve ser cuidada não em um saber rígido, mas em processos, que, segundo 

Cavaco:

[...] abordando as problemáticas que envolvem a ação docente se 
facilitará a desocultação das condições reais de trabalho, se 
permitirá a conscientização dos processos e a aquisição das 
chaves teóricas da sua explicação, se criarão, assim, as condições 
para gerir e ultrapassar dificuldades. A clarificação dos 
mecanismos que estão em jogo nas situações concretas pode 
estimular a mudança de relações e das práticas e incentivar o 
professor a investir no sentido da transformação da sua própria 
realidade. (CAVACO, 1999, p. 190).

O professor, como sujeito, necessita de uma transformação urgente 

em sua ação pedagógica e, para tal, ele precisa refletir como atua em seu 

cotidiano. Um cotidiano que tem se apresentado de forma a individualizar, a 

competir, a adaptar e controlar sua atividade sem reflexão, sem crítica. Essa 

adaptação o leva à reprodução, às vezes por omissão, outras por convicção 

(VASCONCELLOS, 2007). A reprodução para Vasconcellos: 
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[...] tem um papel de manutenção da memória coletiva, de 
preservação de determinados valores, e até de antídoto aos 
modismos. Entretanto a crítica também se faz presente quando diz 
que [...] dar mera continuidade ao que vem sendo é manter as 
fortes contradições presentes [...]. (VASCONCELLOS, 2007, p.
71).

A contradição na educação está por não conseguir determinar até 

onde se faz necessário a reprodução e a partir de onde há a transformação. 

Estão juntas porque são necessárias pelo posto acima, somos parte de uma 

história e de uma cultura que transmite saberes, e os saberes só são 

transformados após terem sido passados em nossa estrutura cognitiva 

inicialmente pela reprodução para posteriormente surgirem como 

conhecimento do nosso entorno e de nossa relação com o outro e com o 

mundo. O que se torna urgente é iniciar um processo de transformação 

coletivo e de reflexão crítica consistente e contínua, pois os condicionantes 

políticos sociais que discursam liberdade, solidariedade, respeito, se 

apresentam mais como discurso para manutenção do poder e estratificação 

social. Discursos que os professores crentes numa possibilidade de 

reconhecimentos de sua função não se dão conta do controle, pois são 

falácias como os cantos das sereias, inebriam, encantam.

Esse discurso de uma nova configuração do mundo se impõe como 

verdade e impõe a lógica do mercado “[...] a todas as dimensões da vida 

humana”. “Seus intelectuais orgânicos desmontam todas as críticas, 

desqualificam todos aqueles que ousam se opor a suas propostas” 

(SEVERINO, 2009, p. 259). 

Concordamos com Severino ao afirmar que:

A lógica do mercado que impõe uma funcionalidade econômica, 
utilitarista, induz a competitividade desenfreada. Propõe a 
aquisição de competências não para saber fazer, mas para 
competir, conhecimento utilitarista, instrumental, performance 
competitiva. Acaba ocorrendo uma colonização da política 
educacional pelos imperativos da economia. (SEVERINO, 2009, p. 
259).

Assim, o protagonismo esperado do professor se torna alienado por 

centrar a sua força pedagógica para formar indivíduos individualistas que não 

possuem uma reflexão da importância de seu papel como cidadãos para 

transformar o mundo do trabalho. É preciso compreender a universidade e o 

professor universitário no atual contexto.

A universidade descaracterizada transforma o seu meio, onde a:
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[...] vida acadêmica é marcada por muitas contradições que, por 
assim dizer, comprometem a própria razão de ser da universidade, 
a mesquinhez, a miopia, o corporativismo, o mandonismo, o 
autoritarismo, o dogmatismo prevalecem e contaminam todo o 
organismo universitário. (SEVERINO, 2009, p. 259-260). 

O papel da universidade não pode ser reduzido somente à pesquisa. A 

pesquisa é importante e a prática do professor universitário deve ser feita por 

meio desta, ela é mediadora, pois provoca posturas investigativas 

promovendo o ensino e a extensão. 

Impõe-se partir de uma equação de acordo com a qual (ensinar e 
aprender) significa conhecer; e conhecer, por sua vez, significa 
construir o objeto; mas construir o objeto significa pesquisar. Por 
isso mesmo, também na Universidade, a aprendizagem, a 
docência, a ensinagem, só serão significativas se forem 
sustentadas por uma permanente atividade de construção do 
conhecimento. (SEVERINO, 2009, p. 261).

Esta preocupação torna-se importante pela percepção de que a 

função da universidade e do trabalho docente vem se perdendo, 

principalmente quando o discurso universitário se exime da responsabilidade 

e do compromisso ético-político e social “[...] com a educação, mola 

propulsora do processo civilizatório” (SEVERINO, 2009, p. 261). 

E, nesse ambiente, professores encontram-se ora como opressores 

ora como oprimidos. Interpretar em qual desses processos se encontra, por 

meio de uma reflexão crítica consistente, é de fundamental relevância para 

entender como romper o círculo vicioso no qual está submetido e para 

transformar o seu trabalho, não simplesmente como meio de sobrevivência, 

mas pela intencionalidade da autocrítica para ser então o protagonista 

esperado. 

Corpos dóceis, ordens locais

A abordagem sobre corpos dóceis e ordens locais se faz necessária 

diante da intencionalidade da autocrítica. Segundo Foucault (2009), em Vigiar 

e punir, o corpo é utilizado como uma máquina que pode ser manipulada, 

treinada, tornando-se obediente e hábil. O corpo apresenta-se como objeto e 

alvo do poder. O corpo dócil, que pode ser submetido, utilizado, transformado 

e aperfeiçoado. Dessa desarticulação, alinha-se o corpo humano a uma 

máquina e forma-se uma “mecânica do poder”, da qual se “[...] define como 

se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 
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façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 

segundo a rapidez e a eficácia que se determina” (FOUCAULT, 2009, p. 133).

Para Foucault, é uma anatomia política que não é nova e existe desde 

há muito, em múltiplos processos para responder às exigências de 

conjunturas políticas e sociais. O controle das mínimas parcelas. Segundo 

ele, o controle serve para:

[...] estabelecer as presenças e ausências, saber onde e como 
encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, 
interromper outras, poder a cada instante vigiar o comportamento 
de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os 
méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar 
(FOUCAULT, 2009, p. 138).

O espaço torna-se um espaço útil, que tende a individualizar e onde 

cada indivíduo é definido por uma classificação. Esse espaço poderia se

parecer com o da Universidade; onde atualmente os docentes devem 

“publicar ou perecer”, onde se dicotomiza e se supervaloriza a atividade de 

pesquisa como se o ensino e a extensão não fizessem parte essencial do 

sentido e do significado de Universidade, onde os pares tornam-se ímpares. E 

na hierarquia de saberes e capacidades, uns valem mais que outros em um 

eterno retorno de determinação de lugares e controles de uns por outros.

Fazendo-se uma analogia ao trabalho de Bauman, com a configuração 

em que se encontram as universidades, ele nos diz sobre as ordens locais; a 

imobilidade como forma de confinamento, de limitar a comunicação, de 

isolamento:

O isolamento reduz, diminui e comprime a visão do outro: as 
qualidades e circunstâncias individuais que tendem a se tornar 
visíveis graças à experiência acumulada do relacionamento diário 
raramente são vistas quando o intercâmbio definha ou é proibido –
a caracterização toma então o lugar da intimidade pessoal e as 
categorias legais que visam a subjugar a disparidade e permitir 
que seja desconsiderada tornam irrelevante a singularidade das 
pessoas e dos casos. (BAUMAN, 1999, p. 114).

Esse isolamento, como recorte feito, é demonstrar se a universidade 

está nessa categoria e funciona a determinar espaços de isolamentos onde 

docentes desenvolvem suas práticas pedagógicas justificadas pela falta de 

tempo por conta de suas atribuições burocráticas, demonstrando 

comportamentos que são perpetuados por discentes em um cotidiano de 

aparências demonstradas por Cavaco, ao descrever que:

A vida cotidiana esconde-se concreta e dramática atrás do ecrã 
das aparências; a consciência da imprevisibilidade, a percepção 
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de que muitos processos escapam à capacidade de intervenção 
do homem comum, condiciona o desejo de participação, reprime a 
vontade de indignação, convida ao isolamento, ao retorno ao 
mundo estreito das relações imediatas e superficiais, da 
valorização dos objectos e da sua posse. (CAVACO, 1999, p. 
188).

Espaços de isolamento que podem ser comparados a panópticos 

(fábricas de trabalho disciplinado), onde, individualizados, desenvolvem sua 

ação solitariamente, imobilizando-se, submetendo-se a um trabalho que o 

escorcha de sua criatividade, de sua humanidade, de sua comunicação para 

com o outro. 

Segundo Bauman (1999, p.56-57):

As técnicas panópticas, como assinalou Foucault, 
desempenharam um papel crucial na passagem dos mecanismos 
de integração de base local, auto-vigilantes e auto-reguladores, 
feitos na medida das capacidades naturais dos olhos e ouvidos 
humanos, para a integração supralocal, administrada pelo Estado, 
de territórios muito mais vastos do que o alcance das faculdades 
naturais do homem. Essa última função pediu a assimetria da 
vigilância, vigilantes profissionais e a reorganização do espaço 
para que eles pudessem fazer o seu trabalho, tornando ciente a 
pessoa observada de que o trabalho estava sendo feito e podia 
ser feito a qualquer momento.

Atualmente, estamos dentro de um “superpanóptico”, decorrência de 

termos nossos nomes nas redes ofertando dados, sendo voluntários de nossa 

vigilância. Thomas Mathiesen (1999, apud Bauman, p. 59) reporta o poder 

desse instrumento junto às redes quando demonstra que “de uma situação 

em que muitos vigiam poucos para uma situação em que poucos vigiam 

muitos”.

Um instrumento que se constitui entre a dominação e a regulação, 

onde o oculocentrismo determina e apreende tudo o que ocorre à sua volta, 

imperando a racionalidade dos mínimos movimentos. Segundo Nunes (2005, 

p. 307),

[...] a centralidade do olhar, por outro, essa crítica do 
oculocentrismo, que culmina na obra de Focault e na sua 
caracterização do panóptico como a expressão suprema da 
dominação pelo olhar totalizante, do poder/saber, do 
poder/disciplinar, alargado às imagens distópicas de uma 
sociedade de vigilância.

É, portanto, necessário entender como sua ocorrência se dissemina 

dentro da universidade e perceber como os espaços vivenciam isto, e,

sabiamente, conduzir a sua crítica, para, quem sabe, possamos romper e 

recriar nesses mesmos espaços diálogos que mobilizem seus atores e 
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protagonistas para que saibam que podem transformar, transcender e tornar 

vívido o ato pedagógico advindo de sua práxis, mesmo nas atuais 

circunstâncias. 

Meio Acadêmico Líquido e Esperança

A universidade, sendo reflexo da sociedade, tem se reconfigurado 

continuamente pela falta de se pensar como instituição, de criticar o que se 

apresenta como verdade inconteste, silenciosamente em um processo que 

absorve o sentido e significado de si mesma tornando-se líquida no que se 

refere ao desconforto de perceber a própria incapacidade de mudar e sua 

vulnerabilidade perante as consequências que podem abalar sua estrutura e 

história coletiva.

A globalização trouxe para o meio acadêmico incertezas sobre sua 

história e cultura, que provocaram o individualismo como nunca antes 

imaginado para as sociedades contemporâneas. Para Bauman:

O novo individualismo, o desvanecimento dos vínculos humanos e 
o definhamento da solidariedade estão gravados em um dos lados 
da moeda que traz do outro a efígie da globalização. Em sua 
forma atual, puramente negativa, a globalização é um processo 
parasitário e predatório que se alimenta da energia extraída dos 
corpos dos Estados-nação e outros dispositivos de proteção de 
que seus súditos já usufruíram (e dos quais ocasionalmente foram 
vítimas) no passado. (BAUMAN, 2008, p. 189).

O espaço público perde sua dimensão e importância para serem 

discutidas as questões públicas, a individualização assola sobre todos 

deixando vazio o que antes deveria ser um espaço de diálogo e encontro, e 

“os indivíduos estão sendo, gradual, mas consistentemente, despidos da 

armadura protetora da cidadania e expropriados de suas capacidades e 

interesses de cidadãos” (BAUMAN, 2008, p. 50). Vivemos em uma sociedade 

que não se questiona, acomodada e reforçada por seu comportamento.

Seus atores ensaiam continuamente um personagem que nunca está 

pronto para ser o protagonista. É sempre para o outro esse desafio, tornando 

assim o trabalho docente tolerável e aceitável diante das circunstâncias 

econômicas e sociais que o favorecem.
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O professor, dentro desta cena, não questiona não se apropria e nem 

deseja debater para não se expor. Encontramos nos dizeres de Cavaco a 

afirmação de que:

[...] o professor vive no seu quotidiano de trabalho as contradições 
que pressente, mas que não tem espaço para esclarecer nem 
oportunidade de aprofundar; atormentam-se inquietações que não 
partilha porque tem medo de perder a face, de fragilizar a imagem 
de sucesso que procura compor. (CAVACO, 1999, p. 189).

Não se pretende generalizar esta vivência supracitada a todos os 

professores, mas nos debruçarmos é inevitável para compreendermos o 

sentido da vida acadêmica quando seu teor e a importância deste trabalho se 

diluem e demonstram não haver nem tempo nem estímulo para confrontar e 

refletir sobre a clausura que assola o trabalho docente. 

Limites estão sendo construídos como se a sociedade e a 

universidade fossem antagônicas, quando deveriam dialogar respeitando 

suas idiossincrasias e tentando reverter processos de vigilância que tornam a 

condição humana insustentável; estamos sob a égide do medo ao mesmo 

tempo protegidos pela saciedade do ter.

Para Bauman:

Num mundo cada vez mais inseguro e incerto, a retirada para o 
porto seguro da territorialidade é uma intensa tentação; e assim a 
defesa do território – o “lar seguro” – torna-se a chave para todas 
as portas que considere necessário fechar para afastar a tripla 
ameaça (segurança, garantia e certeza da ordem) ao conforto 
espiritual e material. (BAUMAN, 1999, p. 125).

Ele ainda adverte que: “A cultura da sociedade de consumo envolve 

sobretudo o esquecimento, não o aprendizado” (Ibidem, p. 90).

Poderíamos ainda concordar com Bourdieu e Passeron em A

Reprodução – Elementos para uma teoria do sistema de ensino (1975)

quando diz que quem tem o poder cultural mantém o poder aquisitivo e vice-

versa, nos condicionamos a manter uma estrutura de poder da qual não 

conseguimos nos abnegar em virtude da apropriação do conhecimento do 

outro, possível competidor ao espaço adquirido.

Submersos, não conseguimos administrar e nos sentimos imobilizados 

pelo medo de desafiar, de nos unirmos para confrontar o medo que nos 

assola e assim realizar a nossa atividade humana através da educação de si 

e do outro. E o professor que ajuda no processo da educação (ensinar e 

aprender), em sua falta de compreensão, desenvolve o seu trabalho apenas 
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para cumprir as regras impostas do jogo, em uma permanente 

individualização, mantendo-se sob a tutela de quem pode vigiar e punir.

Para Bauman: 

Os intelectuais nunca confiaram realmente em seus poderes de 
transformar o mundo de carne e osso. Precisavam de alguém [...] 
com o poder real de fazer as coisas e assegurar que 
continuassem a ser feitas (o conhecimento não necessita do poder 
para mudar o mundo? Da mesma forma que o poder precisa do 
conhecimento para mudá-lo da maneira certa e com o propósito 
correto?). (BAUMAN, 2008, p. 210).

Para nós, esse poder deveria ser constituído por uma variedade de 

pessoas que pudessem se transformar de objetos em sujeitos (agentes) 

históricos, e que tivessem clareza de pôr fim ao sofrimento da humanidade. 

Se esse pressuposto puder ser construído para além da utopia, 

devemos discutir onde o professor universitário precisa iniciar e discutir seu 

papel vital e essencial para a sociedade e consequentemente para a 

humanidade, principalmente quando Bauman expõe de forma assertiva e 

dispõe assim o trabalho dos intelectuais:

Mas quer seja ou não legítima a aplicação do termo “intelectual”
no caso de professores universitários que visitam a arena pública 
somente dos sucessivos desacordos sobre seus salários, ou de 
artistas protestando contra os sucessivos cortes para produções 
teatrais ou cinematográficas, ou de consultores entrando em greve 
contra demandas excessivas de seus serviços, uma coisa é certa: 
para essas novas variedades de postura política e lutas de poder, 
autocentradas e auto-referenciais, a figura do “agente histórico” é 
totalmente irrelevante. Pode ser tirada da agenda sem culpa na 
consciência, e sobretudo sem remorsos nem o gosto amargo da 
perda. (BAUMAN, 2008, p. 219).

Essa afirmação será admitida, mas não aceita, uma vez que a 

esperança ainda pode e deve estar presente em nossos pensamentos ao 

construir conhecimentos e divulgá-los para que a práxis se realize.

Para Bauman, com o qual concordamos plenamente, devemos:

[...] reivindicar justificadamente os status da meta-esperança: de 
uma esperança que pode tornar – vai tornar, deve tornar –
possível o ato corajoso de ter esperança. Qualquer que seja o 
novo equilíbrio entre liberdade e segurança, ele deve ser 
imaginado em escala planetária. (BAUMAN, 2008, p. 228).

Uma liberdade e segurança que surja do ambiente universitário e que 

possa se comunicar com a sociedade e tal como Bauman afirma: “[...] pode 

ser o tempo em que um novo pacto entre os intelectuais e o povo – agora 

significando a humanidade em seu conjunto – seja negociado e trazido à luz. 
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Esperemos que a escolha entre esses dois futuros ainda nos pertença” (2008, 

p. 229).

Considerações finais

São desafios da modernidade que acreditamos que devam ser 

respondidos diante destas exigências que urgem promover mudanças 

significativas no ambiente universitário para conceber uma nova prática 

pedagógica através do protagonismo do professor em sua relação com o ato 

pedagógico, com sua relação com o conhecimento, em um eterno perscrutar 

o mundo. Uma consciência preparada para o desafio de viver numa era de 

incertezas que concordamos com Vasconcellos:

A consciência é um dos mais refinados recursos da existência 
propriamente humana; porém, é também local de erros, ilusões, 
falseamento da objetividade do real. Não podemos descuidar 
desta sua característica. ‘A realidade’ é sempre uma leitura, uma 
interpretação, logo uma construção do sujeito. Não queremos cair 
no viés idealista e colocar em questão a existência objetiva do real 
[...]. O que estamos falando é que embora ela exista 
independentemente de um ou de outro sujeito, cada sujeito a vê 
de um jeito. [...] é um esforço de ‘ajustar os óculos’, de buscar uma 
leitura comum, partilhada, negociada, portanto. 
(VASCONCELLOS, 2007, p. 66).

Marx (1973, apud Hall, 2001, p. 34) diz que: “Os homens [...] fazem a 

história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas”. Se a história é 

determinante nas práticas dos indivíduos, é também através dessa percepção 

que se pode interpretar e reinterpretar as configurações de poder que estão 

estabelecidas no meio acadêmico.

É preciso querer ousar, buscar caminhos, outros e novos e mais 

outros, é dever, neste momento de reestruturação social e da própria 

continuidade da existência da universidade, que os seus atores busquem a 

iniciativa da ação de processos da libertação humana como força motriz e 

energia para mudar o sentido das alavancas que condicionaram os 

mecanismos imobilizantes do trabalho docente.

E é por meio da educação que o professor pode romper os 

mecanismos que imobilizam o trabalho docente e impermeabilizam sua 

criatividade, para uma tomada crítica e autocrítica da práxis que deve mediar 
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o conhecimento com uma consciência social muito mais abrangente que o 

mero repasse de informações. Cabe-nos a responsabilidade de intervir na 

realidade e nos comprometermos sobremaneira com a dignidade humana.

A Universidade espera na esperança, porque esperar é ter esperança,

de que seus atores iniciem um grande ato teatral onde todos são 

protagonistas e que em todas as cenas propulsionem o conhecimento para a 

qualidade do bem maior do ser humano, cuidar da humanidade.
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