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Resumo: Este recorte de uma pesquisa ampla de Mestrado, afunila na reflexão do modo como 

o professor organiza seu trabalho. A partir da triangulação de dados coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas, observações não-participante e análises documentais, foi 

possível compreender mudanças políticas, econômicas e sociais que veem afetando o modo 

como o professor universitário se organiza em sala. Essas mudanças dizem respeito, por 

exemplo, ao aumento do número de alunos por sala, a quantidade cada vez maior de trabalho 

atribuído ao docente universitário e a precarização geral das universidades, dentre outras. Os 

dados demonstraram também que o trabalho docente é engessado por um sistema educacional 

que favorece a burocracia, mas também foi possível perceber que há um esforço individual e 

cotidiano dos professores em utilizar diferentes formas de pensamento e estratégias de ensino 

no processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de resgatar a experiência humana na 

formação de futuros professores. Nos Projetos Políticos Pedagógicos também foi possível 

perceber um grande esforço para romper com as dicotomias herdadas pelo pensamento 

positivista (teoria e prática). Porém, independentemente dessas mudanças e constatações, a 

aula como território de formação vem perdendo sua importância através da falta de 

legitimidade do conhecimento pedagógico nesses espaços, uma vez que se compreende que, 

nas avaliações externas, o trabalho docente não possui a real importância quando comparado 

ao trabalho de pesquisa. Sendo assim, os dados oriundos da pesquisa realizada permitem 

concluir que é dentro da sala de aula que o professor encontra na sua docência a possibilidade 

de construir e reivindicar mudanças paradigmáticas e, a partir disso um movimento 

importante que valorizaria a profissão docente ao encarar a docência como uma atividade 

realmente profissional, detentora de um arcabouço de conhecimentos próprios, um atividade 

que possui uma profissionalidade. A busca por legitimidade da profissionalidade é uma ação 

de resistência, de luta, de busca, de identidade, de empoderamento e reinvindicação. 

 

Palavras-chave: docência universitária; trabalho docente; prática pedagógica. 

 

 

Introdução 

 

A complexidade do trabalho docente é entendida pelos muitos fatores que o 

influenciam. Como aponta Azzi (2006), o trabalho docente decorre “de uma adjetivação de 

trabalho (enquanto categoria geral), atribuindo-lhe uma delimitação (docente), ao mesmo 

tempo que aponta para uma especificidade” (p.45). Azzi (2006), ainda afirma que 

  O trabalho docente constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida social; 

como prática, visa à transformação de uma realidade, a partir das necessidades 

práticas do homem social. Nesse sentido, a compreensão do trabalho docente 
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demanda que este seja analisado enquanto categoria geral – o trabalho – e em sua 

especificidade – a docência. (p.45)  

 

 Esta definição abarca a necessidade de observar o trabalho do professor como um ato, 

primeiramente profissional, e, portanto, que precisa de formação formal (entende-se como os 

cursos de formação inicial – licenciaturas e pedagogia), e um ato docente, que se dá na prática 

da aula.   No ensino superior, observa-se que não existe uma preocupação contundente sobre a 

formação pedagógica dos professores, já que na maioria das vezes, os professores 

universitários não possuem tal formação, visto que se formam inicialmente no curso que irão 

lecionar posteriormente e passando apenas pela pós-graduação para vir a exercer tal função.   

Então, a docência, como trabalho docente estruturado é carente de formação 

pedagógica, e se apresenta em segundo plano na universidade. O resultado disso acaba por 

desencadear uma concepção de aula balizada apenas no ato de reprodução de ideias e 

conceitos por meio de aulas expositivas muitas vezes descontextualizadas e descaracterizadas 

de função educativa e formativa que ela deveria ter.  

Nessa direção urge que o professor universitário também desenvolva a capacidade de 

aprender acerca da sua atividade profissional. Para Ferreira (2010), o fato da universidade só 

trabalhar com pessoas adultas potencializaria a busca por uma formação crítica, e reflexiva 

devido a capacidade de reflexão dos sujeitos nos seus próprios processos de aprendizagem. 

Muito mais do que ensinar, o professor precisa aprender o verdadeiro significado 

daquilo que ele mesmo entende sobre a concepção de ensino, pois o ato profissional de 

ensinar vai determinar a sua prática pedagógica e consequentemente o ato de ensinar exigira 

que ele mesma aprenda sobre isso. Para Anastasiou (2004), é preciso realizar uma separação 

entre esses dois termos, pois o aprender envolve processos de tomar o conhecimento, de retê-

lo na memória, enquanto apreender, descreve o processo de prender, assimilar mentalmente, 

compreender, entender.   

O ato de ensinar deve ser focado em duas dimensões: uma intencional e uma de 

resultado. Quando o professor ensina, explica o conteúdo e o aluno não se apropria dele, não 

se atinge a meta de resultado que envolve o significado de ensinar. É necessário superar o 

conceito para se atingir o objetivo.  

A própria autora, Anastasiou (1988) aponta perspectivas. Foi designada de ensinagem 

uma situação de aprendizagem, onde necessariamente ocorra a aprendizagem a partir da 

parceria entre aluno e professor no fazer a aula como condição fundamental para o 

enfrentamento do conhecimento. Para além das concepções desse termo, o processo de 

ensinagem deve romper com paradigmas do modo como se concebe os processos de ensino-

aprendizagem.  



 

Partindo do entendimento dos diferentes conteúdos e como eles são aprendidos. A 

autora cita quatro tipos de conteúdo: os conteúdos factuais, que dizem respeito aos fatos, 

acontecimentos, situações e fenômenos, tendo a aprendizagem verificada pela reprodução 

literal; os conteúdos procedimentais, que abarcam um conjunto de ações ordenadas e com um 

fim, sendo verificados pela realização das ações e tornados conscientes pela reflexão sobre a 

própria atividade; os conteúdos atitudinais, que podem ser definidos como normas, valores, 

atitudes, verificados pela interiorização e aceitação; e por último, a aprendizagem de 

conceitos e princípios, sendo um conjunto de fatos e as regras/leis que produzem o fato, sendo 

elaborados e construídos a partir das interpretações e transferências para novas situações. 

(ANASTASIOU, 2004)  

Outros autores, como Vasconcellos (2013), sustentam que existem apenas três deles: 

os conceituais, os procedimentais e os atitudinais, já que os conteúdos factuais entrariam 

conjuntamente aos conceituais na caracterização do assunto/conteúdo. O importante é que 

independentemente da classificação, todas as dimensões são contempladas.  A construção do 

conhecimento na perspectiva de um ensino focado na ação proativa do aluno em que ele 

precisa apreender a pensar e refletir acerca da realidade, do conhecimento, do mundo e do 

contexto vai exigir do professor universitário que ele realmente promova, por meio dos 

conteúdos procedimentais, factuais e atitudinais o desenvolvimento das operações de 

pensamento, desencadeando possibilidades do aluno criar ideias, relações, concepções, fatos, 

teorias e atitudes a partir das suas próprias mãos.  

Assim ao pensarmos sobre o conceito de aula e o papel formativo que a aula no 

contexto universitário pode vir a ter, nos mobiliza a entender que o trabalho pedagógico do 

professor universitário na organização de suas aulas deve estar imerso nas necessidades dos 

seus alunos e no contexto institucional e social em que ela acontece. Isso fica mais ainda forte 

na ideia de Azzi (2006), pois segundo ele, mesmo que aconteça em tempos e espaços 

determinados a aula é “antecedida e sucedida por outros espaços e ações a que pertence, 

como: a formação docente, o trabalho de planejamento, a avaliação, a cultura do professor, 

seus valores...” (p.65). 

O ato de planejamento do trabalho docente é ação fundamental para que as atividades 

profissionais estejam em sintonia com a proposta formativa do curso e da própria instituição. 

Deve ser entendido, também, como a organização de sua intervenção profissional junto aos 

seus alunos com clareza de objetivos, ação metodológica, estratégias de ensino, utilização de 

recursos didáticos e propostas avaliativas claras e precisas exigindo deste professor o 

constante questionamento sobre sua prática ressignificando-a sempre.  



 

 Vasconcellos (2013) aponta que existe hoje um grande contraste do universo 

educacional que se encontra, por um lado, na grande oferta de “propostas 

didáticas/pedagógicas” e, por outro, na realidade “minguada” da prática concreta (p.148). O 

planejamento seria justamente o que está faltando para unir o discurso teórico e a realidade 

pragmática.  A falta de clareza sobre o trabalho pedagógico necessário, leva aos professores à 

práticas pedagógicas temporárias, ou seja, buscam ações que resolvam as problemáticas 

instantaneamente. 

O autor ainda afirma que é impossível modificar a prática de sala de aula sem vinculá-

la a uma proposta conjunta com a escola. Sendo a proposta global da instituição, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) é entendido como um processo em aberto, que pode sofrer 

modificações de acordo com a realidade metamórfica da escola, não sendo tão inflexível 

como as legislações educacionais, embora se embase nelas para definir seu trabalho. 

Conscientemente ou não, o professor firma sua prática pedagógica numa concepção de 

homem, de mundo e de sociedade, sendo que se modifica de acordo com as modificações 

sociais. A função da educação é de construir pontes, ligações, entre as estruturas sociais e 

estruturas de pensamento a partir de um método, um modo de pensamento interligado. 

Talvez a melhor atitude que um professor possa ter com seus alunos seja o respeito em 

preparar as aulas que terão. O cuidado em preparar as aulas, planejar, buscar alternativas para 

possibilitar a apreensão, é algo trabalhoso, que demanda tempo de investigação. É um 

trabalho árduo do dia a dia de qualquer professor.  

Na sala de aula é onde o professor encontra o caminho para romper com o paradigma 

de reprodução no qual se repousa as práticas educativas das universidades, porém, como 

aponta Cunha (1996)  

 Alterar as práticas tradicionais da sala de aula não é uma tarefa simples, pois 

estas estão alicerçadas numa consistente trajetória cultural. São mais de dois 

séculos de presença do pensamento positivista a influenciar as experiências com 

a educação escolarizada e o as representações sociais que fazemos da escola e da 

sala de aula. (p.4-5)    

 

Por tantos anos de influência das práticas positivistas, a sala de aula é o palco da 

renovação pedagógica universitária, pois, através das estratégias, do pano de fundo que o 

professor projeta (concepções de aluno, escola, mundo, aprendizagem, etc), pode-se mudar o 

modo de ensinar e aprender. 

O exercício do professor em desenvolver suas aulas é notado a partir das metodologias 

ou estratégias que ele utiliza em aula. De acordo com Cunha (2006), as estratégias de ensino 

referem-se “aos processos e técnicas que professor e alunos lançam mão para favorecer a 

condição de ensino e a efetividade da aprendizagem. Notas: as estratégias incorporam 

condições cognitivas, estéticas e éticas” (p.453).  



 

A diferença primordial entre metodologia e estratégia é que a metodologia diz respeito 

a um conceito mais amplo, como a metodologia dialética, que define passos de 

direcionamento, é um pano de fundo com uma concepção de mundo e sociedade que definem 

como, quando e onde chegar.  Já a estratégia de ensino diz respeito a arte de explorar ou 

aplicar os meios e condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos 

específico, ou seja, determinada estratégia depende da situação objetiva que se deseja. 

A marca da reprodução de conhecimentos prontos fica aberta quando pensamos na 

avaliação. Mesmo que o professor utilize todas as estratégias propostas, sua prática educativa 

não se modificará, pois, a avaliação deve ser levada em consideração, quase como a parte 

mais importante do processo.   

Para se pensar avaliação no âmbito educacional deve-se ter em mente que esta parte de 

um processo sistematizado e organizado, que deve fazer parte do “pano de fundo”, não sendo 

um resultado do ato educativo, mas uma parte do processo. É diferente pensar a avaliação 

como parte do processo pois ela não se embasa somente no “produto” que o caminho 

metodológico alcançou, mas sim uma etapa desse caminho. 

À luz de todas essas reflexões, esse recorte de uma pesquisa de mestrado já encerrada, 

buscou refletir sobre as práticas pedagógicas e a organização docente do professor 

universitário e observar em que medida é compreendido tal processo.  

   

Metodologia 

 

Essa pesquisa realizou-se em uma universidade pública paulista, no interior do Estado 

de São Paulo. Foi-se escolhido este local pois as universidades públicas trabalham, por lei, 

com a tríade ensino, pesquisa e extensão, tendo na totalidade de seu quadro docente 

professores doutores.  

Foram selecionados três professores dos três cursos ofertados pelo Instituto onde a 

pesquisa decorreu: um professor de pedagogia, um de educação física e um de ciências 

biológicas. Para a seleção foi estabelecido como critério absoluto que o professor deveria ter 

tido experiência como docente na educação básica. Não foi especificada uma quantidade de 

anos para esta experiência, desde que ele tivesse atuado por um tempo já seria válido. Outro 

critério estabelecido foi o de atuar atualmente na formação de professores no ensino 

universitário, ou seja, não poderia ser um professor que atuasse apenas na formação de 

bacharéis. 

O perfil dos três participantes é explorado no quadro abaixo: 

 PROFESSOR 1 PROFESSOR 1 PROFESSOR 1 

Formação Inicial Ensino Primário - Graduação PIME (Educação Física 



 

Escuela Normal 

Superior Nº, Argentina 

(1980). Licenciada em 

Ciências da Educação 

pela Faculdade de 
Filosofia e Letras, 

Universidade de 

Buenos Aires, 

Argentina (1992) 

(Licenciatura e 

Bacharelado) em 

Ciências Biológicas 

pela Universidade de 

São Paulo (1981) 

e Pedagogia) e na 

UNESP/Assis (Letras) 

Curso em que leciona Pedagogia Licenciatura em 

Ciências Biológicas 

Licenciatura em 

Educação Física 

Disciplina Lecionada Didática: os saberes 

pedagógicos e o fazer 

docente 

Prática em Ciências e 

Biologia: Estagio 

Supervisionado I 

Estágio Curricular 

Supervisionado I, II, III 

e IV 

Anos de Experiência na 

Educação Básica 

8 anos como professora 

em uma Escola 

Judaica; 4 anos 

Prefeitura; 1,5 anos 

implementando PPP 

15 anos como 

professora na educação 

básica 

6 anos como professor 

de educação física e 

treinador de natação 

Anos de Experiência 

no Ensino Superior (No 
cargo que ocupa) 

5 Anos 13 Anos 29 Anos 

Tabela 1 - Categorização dos participantes de pesquisa. 

 

Tratando-se de uma problemática educacional, esta pesquisa é qualitativa e está 

balizada nos princípios da pesquisa etnográfica. Nessa abordagem os fenômenos são 

aprendidos numa dimensão de contextualização e percebidos como socialmente produzidos.  

Envolve uma possibilidade de imersão na realidade pesquisada procurando, através de 

descrição, captar os significados das experiências numa perspectiva cultural e política, sendo 

desenvolvida numa situação natural, rica de dados descritivos, podendo ser flexibilizada de 

acordo com seu encaminhamento, visando sempre focalizar a realidade de forma complexa e 

contextualizada (LUDKE E ANDRÉ, 1986). Portanto, a sistematização da pesquisa foi 

desenvolvida de modo a potencializar o ambiente do cotidiano, e intentou abranger diversos 

olhares sobre o mesmo fenômeno. 

Para a coleta de dados foi-se realizada a triangulação de instrumentos, no caso: a 

entrevista semiestruturada, a observação e a análise documental. Para compreender melhor os 

dados levantados, eles foram estruturados de acordo com a necessidade de investigação para 

os questionamentos abordados pela pesquisa. 

Os instrumentos de coleta para essa pesquisa foram: análise documental dos Projetos 

Político Pedagógicos de cada curso e Planos de Ensino das disciplinas observadas; observação 

não-participante das aulas lecionadas pelos participantes de pesquisa; e entrevista 

semiestruturada com cada professor participante.  

Em virtude da quantidade e riqueza dos dados, os mesmos foram articulados de duas 

maneiras: uma primeira parte onde filtrados a partir de unidades de registro de cada 

instrumento de coleta utilizado, e uma segunda parte, que aborda as categorias de análise 



 

encontradas. As unidades de registro são a primeira etapa da Análise de Conteúdo, onde a 

partir da leitura dos dados, são identificados conteúdos comuns entre os mesmos.  

É importante distinguir que a natureza múltipla dos dados levou a desdobramentos que 

tornaram possíveis a repercussão de discussão em diferentes aspectos além do delineamento 

da organização docente, porém neste trabalho serão focados apenas os resultados relevantes 

para o tema.  

 

Resultados  

 

Refletindo sobre a organização do trabalho docente dentro da realidade atual das 

universidades, os Projetos Político Pedagógicos dos cursos estudados apresentam uma força 

de superar dicotomias herdadas do pensamento positivista, assim como uma superação do 

entendimento de conhecimento. Como aponta Cunha (1996) “[...] a crítica ao paradigma da 

ciência moderna nos ajudou a delinear outras possibilidades de fazer ciência, incorporando as 

dimensões socioculturais e subjetivas na compreensão da realidade.” (p.3)  Essa incorporação 

sociocultural se apresenta na forma de definir os objetivos dos cursos a partir da realidade em 

que o profissional irá atuar; ao colocar a prática como forma de contextualização do 

conhecimento, e, portanto, importante para sua formação como docente; e ainda se apresenta 

na interpretação de um aluno como sujeito ativo dentro de seu processo histórico e social, 

capaz de mobilizar saberes para modificar sua realidade.   

Aparenta ser um grande avanço na compreensão de mundo, encarando a universidade 

como um centro de formação em constante movimento, e, portanto, sem a superioridade do 

conhecimento elitista que marcou a legitimidade da universidade nos últimos séculos. É a 

marca de uma possibilidade de inovar.  A questão da humanização do trabalho docente 

aparece norteando tais mudanças. Os professores universitários possuem a instrumentação do 

seu trabalho, herdada da influência epistemológica dominante, como afirma Cunha (2009), 

“nesse pressuposto, o conteúdo específico assumia um valor significativamente maior do que 

o conhecimento pedagógico e das humanidades, na formação de professores” (p.170).   

 Tal influência corroborou para um perfil de trabalho extremamente sistematizado com 

uma baixa influência das relações humanas no processo: o conteúdo é mais importante que o 

próprio aluno ou professor. É preciso que se resgate as relações interpessoais no espaço 

acadêmico para potencializar as relações entre sujeitos e conhecimento.    

Paulo Freire (2013) aborda que não existe como ensinar sem aprender e viceversa, 

pois não existe uma maneira de lidar com o conhecimento sem que este afete todos os 

envolvidos. Se não existe uma inter-relação dos sujeitos, existe uma educação chamada 



 

bancária, onde o professor transfere seus conhecimentos aos alunos, e, como vimos 

anteriormente, tal prática não reforça a atividade de construir o conhecimento pelas diversas 

operações de pensamento.    

Essa relação entre ensinar e aprender que o autor propõe pode ser entendida a partir da 

afirmação:  

Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na 

experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste 

validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se 

tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi 

apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. (FREIRE, 2013, 

p.23)  

  

 Dentro das salas de aula, o trabalho aparece modificando-se cotidianamente. Apesar 

dos planos de ensino serem engessados pelo sistema em forma de tabela a serem preenchidas, 

que passam por um sistema tão burocratizado que o tempo necessário para a autorização do 

mesmo se torna maior do que o decorrer da disciplina lecionada, os professores vêm 

demonstrando uma força, uma necessidade de mudar.   

Mudança essa, que é complexa, devido à complexidade do trabalho docente, porém 

necessárias pela alteração da nossa sociedade e consequentemente, do perfil do aluno que 

entra no ensino superior atualmente.   

Assumimos a necessidade de transformar nossas práticas pedagógicas que se 

viam também atingidas pelas novas tecnologias e a revolução digital; pelas 

mudanças no mundo trabalho, com reflexos importantes para a formação; pela 
revolução sexual e estudos de gênero; pelos movimentos sociais e políticos que 

reivindicavam a substituição do colonialismo por relações de solidariedade, para 

citar algumas dimensões. É a sociedade em mudança exigindo que a educação 

escolarizada também mude. (CUNHA, 1996, p.3)  

  

 Nesse ponto os professores participantes se mostraram bastante lúcidos. Além de 

relatarem a importância da mudança, suas práticas dentro de sala de aula demonstraram a 

intencionalidade do seu trabalho. No caso, práticas que buscam a reflexão crítica da 

sociedade, contextualizadas na realidade das escolas públicas (já que o estágio curricular 

supervisionado é realizado nas instituições públicas), que buscam a participação e o 

protagonismo dos alunos durante as aulas, são exemplos da transformação do espaço da sala 

de aula.     

Existe, portanto, uma superação do quadro proposto por Vasconcellos (2013), onde as 

práticas concretas são derivadas das propostas didático/pedagógicas, mobilizando 

conhecimentos com diferentes estratégias de ensino e utilizando-se de diversas operações de 

pensamento.    

A mediação entre o conhecimento científico, os dados da realidade e a funcionalidade 

cerebral de alunos adultos, foi de fato observada, uma vez que a participação ativa, com 



 

estratégias condizentes e uma organização estruturada do trabalho dentro de sala de aula foi 

percebida.    

A partir de observações é possível afirmar que os conceitos de ensino-aprendizagem 

foram superados uma vez que foi possibilitada uma apreensão dos conteúdos a partir 

ensinagem presente na relação dialética de alunos e professores, enfrentando conjuntamente 

as questões levantadas. Como aponta Anastasiou (2009), a adoção de metodologias ativas 

“auxiliará enormemente, a produção de conhecimentos acerca do processo de ensinagem na 

educação superior” (p.166).   

Como notado anteriormente, as práticas se encontram viabilizadas dentro da sala de 

aula. O movimento de ruptura com o paradigma racional é percebido nas tentativas propostas 

pelos professores. Porém, ainda existe uma dificuldade acerca da falta de legitimidade do 

conhecimento pedagógico nesses espaços, uma vez que se compreende que o trabalho docente 

não possui a real importância quando comparado ao trabalho de pesquisa (nas avaliações 

externas), e pelo engessamento institucional das práticas de planejamento através do excesso 

de burocratização dos mesmos. A aula, como espaços de formação para graduandos e pós-

graduandos, encontra-se perdendo espaço de legitimidade.  

As práticas educativas vêm sendo norteadas por ações do estado neoliberal assumindo 

um caráter regulatório, e não de emancipação e transformação, como deveria ser.   Nesse 

aspecto, a pedagogia universitária é um espaço de resistência do sistema. É dentro da sala de 

aula que o professor encontra na sua docência, a possibilidade de construir e reivindicar 

mudanças paradigmáticas. Um movimento importante que valorizaria a profissão docente é a 

de encarar como uma atividade realmente profissional, detentora de um arcabouço de 

conhecimentos próprios.  

 No caso, a docência é uma atividade que possui uma profissionalidade, e não uma 

profissão em si, pois traduz uma ideia de profissão em ação, em movimento, em processo. 

“Isso porque o exercício da docência nunca é estático e permanente, é sempre processo, é 

mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto, novo 

tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações” (CUNHA, 2009, 

p. 176).  A luta por uma profissionalidade se dá a partir da identificação e construção dos 

conhecimentos próprios, compreendidos como um processo epistemológico da docência 

universitária, e podendo ser atribuídos como saberes docentes (TARDIF, 2010).  

  

Considerações  

 



 

Sobre a prática pedagógica de professores universitários podemos reconhecer, após a 

realização deste trabalho, que:  

* Os professores universitários possuem uma grande influência histórica enraizada em 

sua docência. Ainda é compreendido que existe um caráter pragmático na prática pedagógica, 

onde a reprodução de modelos educacionais de transmissão ainda é esperada nos cursos de 

formação. O movimento de mudança paradigmática já é encontrado em legislações de 

reestruturação dos cursos, como apontam os Projetos Políticos Pedagógicos estudados 

aparecendo nas formas de conceber os alunos, o conceito de formação, a contextualização da 

prática profissional na formação inicial e na estruturação das disciplinas.  

* O aspecto referente a humanização do Ensino Superior aparece afim de resgatar as 

relações interpessoais da formação neste nível de ensino. Esse resgate aponta para a 

necessidade da preservação do espaço de aula e pela modificação paradigmática de como 

seria esta aula. As estratégias de ensino não-diretivas, que auxiliam os alunos a se 

desenvolverem amplamente, utilizando diversas operações de pensamento e passando por 

diferentes experiências é uma forma de retomar a legitimidade deste espaço de formação. 

Cabe ressaltar que este trabalho de retomar as conexões e interações entre professores e 

alunos não é um trabalho apenas delegado ao professor e sua prática pedagógica, mas deve ser 

construído e edificado por um sistema educacional que valorize e priorize esse envolvimento. 

É necessária uma mudança estrutural, sociológica, filosófica e técnica que auxilie os atores do 

processo educativo nesta empreitada.   

* As práticas em sala de aula já se mostram de maneira diferenciada em alguns casos, 

porém, mesmo que os instrumentos analisados apontassem a concepção de avaliação 

processual, na dinamicidade das aulas, o trabalho não apontava para esta direção. Como parte 

integrante do processo de ensino-aprendizagem a avaliação ainda é tomada como forma de 

controle ou de fechamento das disciplinas e não como um momento importante de reflexão. 

Compreender e modificar a avaliação talvez seja o próximo passo para a renovação 

pedagógica que vem se buscando no Ensino Superior.  

* A profissionalidade no Ensino Superior ainda se encontra em construção, uma vez 

que grandes mudanças vêm ocorrendo neste cenário, os professores que lá atuam buscam a 

legitimidade do seu trabalho. É um movimento de resistência, de luta, de busca, de identidade, 

de empoderamento, de reinvindicação. É um movimento esperado e necessário. 
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