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Resumo: 

O processo de aprendizagem vem se modificando com o decorrer do tempo, há uma busca no 

intuito de aprimorar sua qualidade nos diversos níveis de ensino, e na universidade não poderia 

ser diferente, pois, a temática da qualidade de ensino do ensino superior vem sendo discutida em 

âmbito nacional e internacional. Esse fato é perceptível através da realização de eventos, de 

grupos de estudos e de seminários realizados periodicamente com ênfase na docência, na 

pedagogia universitária e na formação pedagógica dos professores. Este artigo tem como 

objetivo evidenciar a importância da metodologia de ensino e da pedagogia universitária, além 

disso, buscar refletir sobre a percepção dos professores acerca da docência universitária. 

Pretendeu-se, também identificar se os docentes utilizam metodologias diferenciadas em sala de 

aula com vistas à aprendizagem dos discentes. A problemática desta pesquisa transita no 

universo dos professores e de suas práticas pedagógicas em sala de aula do ensino superior, 

reforçando a idéia de que devem ter em sua formação, saberes didático-metodológicos que 

auxiliem no processo de ensino aprendizagem de seus discentes. Para tanto, no desenvolvimento 

deste artigo foram aplicados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo e coleta de dados através de questionários, com abordagem de análise 

quali/quantitativa. Num primeiro momento, a pesquisa bibliográfica teve como intuito 

fundamentar a temática proposta confirmando a relevância da metodologia no processo ensino 

aprendizagem no ensino superior. Depois, passou a fazer parte do universo da pesquisa, a 

pedagogia universitária, que contribuiu para as reflexões propostas. Num segundo momento, foi 

realizada uma pesquisa de campo através de questionários semi-estruturados, respondidos por 

professores de vários estados brasileiros, de diferentes cursos, em instituições públicas e 

privadas. Esse levantamento voltou-se para a temática da metodologia de ensino, buscando 

conhecer o pensamento dos professores sobre a relação conteúdo-método, instigando-os a 

descrever como direcionam seus trabalhos na sala de aula universitária. Diante dos resultados 



obtidos, constatou-se que os professores estão mudando a forma de desenvolver  

suas aulas,  observando-se uma crescente utilização de metodologias diversificadas por parte 

dos docentes. Essa nova perspectiva traz benefícios à aprendizagem dos alunos, visto que, a 

qualidade de ensino torna-se mais satisfatória devido ao comprometimento dos professores em 

aplicar diversas metodologias na explanação dos conteúdos. Também pode-se perceber, que os 

docentes compreendem a importância da pedagogia universitária como fundamental no processo 

ensino aprendizagem do ensino superior, pois vem colaborar no conhecimento didático-

metodológico dos saberes dos professores. Considera-se finalmente, que a relevância científica 

deste artigo se dá no sentido de evidenciar a metodologia de ensino e a pedagogia universitária 

no processo de aprendizagem no ensino superior, aprimorando a prática docente e melhorando a 

percepção dos alunos deste nível de ensino. Assim, é imprescindível reforçar o conceito de 

pedagogia universitária como fonte de conhecimento para elevar os saberes dos professores 

acerca de processos didático-metodológicos, propondo assim formas de aprendizagem 

significativas na universidade.    
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Introdução  

A qualidade da/na aprendizagem é uma temática abordada ao longo dos anos, percebe-se que as 

metodologias utilizadas nas últimas décadas estão sendo aprimoradas no intuito de elevar a 

qualidade do ensino nos diversos níveis da educação. Dessa forma, na universidade essa 

vertente é discutida constantemente, visto que, a qualidade da aprendizagem do Ensino Superior 

vem sendo abordada no âmbito nacional e internacional. É possível perceber a realização de 

eventos, grupos de estudos, congressos e seminários realizados periodicamente sobre a temática 

da formação de professores, com ênfase na pedagogia universitária.  

Assim, este artigo tem como objetivo evidenciar a importância da metodologia de ensino e da 

pedagogia universitária na Educação Superior, como processos que devem ser inseridos neste 

nível de ensino para colaborar na prática docente dos professores universitários. Pretendeu-se, 

demonstrar também se os docentes estão utilizando metodologias diversificadas em sala de aula 

tendo em vista à aprendizagem dos alunos.  

Verificou-se através da análise dos dados obtidos pela pesquisa que os docentes estão 

modificando a forma de desenvolver suas aulas, uma vez que, estão utilizando metodologias 

diferenciadas em sala de aula, buscando aprimorar a prática pedagógica no Ensino Superior. 



Sendo assim, essa nova perspectiva beneficia o processo ensino aprendizagem, visto que, 

contribui para a construção dos conteúdos por parte dos discentes. Percebe-se, que os docentes 

fazendo uso das metodologias diversificadas, compreendem a importância do conhecimento da 

pedagogia universitária no desenvolvimento da docência, porque dessa forma criam bom 

relacionamento entre professor e aluno em sala de aula, melhorando assim a qualidade do 

ensino.  

Ressalta-se, que a pedagogia universitária oferece esse suporte didático-metodológico ao 

professor universitário, pois que o auxilia a desenvolver novas metodologias na explanação dos 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Assim, esse artigo vem demonstrar ao docente do 

Ensino Superior que o mesmo deve acompanhar a evolução do processo de aprendizagem e 

implementar a prática docente. Nesse sentido, a metodologia de ensino e a pedagogia 

universitária vêm corroborar, pois trazem conhecimentos inerentes ao professor e o auxilia a 

desenvolver métodos e formas eficazes na docência.  

Considera-se, que a relevância científica deste artigo se dá no sentido de evidenciar a 

metodologia de ensino e a pedagogia universitária no processo de aprendizagem no ensino 

superior, aprimorando a prática docente e melhorando a percepção dos alunos deste nível de 

ensino. 

Este artigo tem como ênfase discutir a metodologia de ensino na docência universitária 

considerando os desafios da qualidade na formação de professores do Ensino Superior, para isso 

o texto apresenta-se dividido em três partes: na primeira há uma discussão sobre metodologia de 

ensino; na segunda parte do texto traz para a pauta a pedagogia universitária; e por fim, na 

terceira se apresentam impressões sobre a prática pedagógica universitária.  

 

1 Metodologia de Ensino  

Ao longo dos anos estão surgindo discussões sobre metodologia de ensino e sua relevância no 

processo de aprendizagem nos diversos níveis de ensino. No entanto, percebe-se que há certa 

dificuldade em encontrar literaturas que contemplem a conceituação de metodologia, bem como 

qual sua função e os métodos eficazes no processo de ensino. Dessa forma, torna-se 

imprescindível discutir sobre a metodologia de ensino e sua relação com os conteúdos escolares.  

Para tanto, inicialmente cabe uma explicação da origem da palavra metodologia que 

etimologicamente constitui-se da seguinte forma: MÉTHODOS (grego); DE METÁ (pelo, 

através); HODÓS (caminho) (JARA, s/d). Através disso, compreende-se que trata da busca de 

um caminho para conseguir atingir um objetivo final que nesse caso trata-se do ato de ensinar e 

aprender. Nesse sentido vai se destacar a metodologia no processo de ensino-aprendizagem, a 



qual irá apontar o caminho para a construção do conhecimento por parte de alunos e a reflexão 

dos professores acerca dos seus métodos de ensino e de sua docência. 

Dessa forma, Vasconcellos (apud FORESTI, 2008) refere-se da seguinte forma, “entendemos, 

pois, a metodologia como uma postura do educador diante da realidade, como uma articulação 

de uma teoria de compreensão e interpretação da realidade a uma prática específica”. Por essa 

descrição entende-se que o docente deve buscar alternativas e métodos para encontrar um 

caminho para a compreensão e o aprendizado dos conteúdos pelos alunos. Ou seja, fazer uso de 

várias formas para abordar tal conteúdo. 

Ainda nesse sentido Foresti (2008, p. 3), vem dizer que “a prática pode ser no caso, o ensino de 

um determinado conteúdo, ou seja, a prática pedagógica.” Isto reitera a importância do 

conhecimento pedagógico, visto que, por meio da prática efetiva, há a possibilidade de estar 

continuamente fazendo uso de métodos diferenciados em sala de aula. Para isso, o professor terá 

que desenvolver exercícios contínuos, dentre eles: busca de outros métodos de ensino, procura 

de literaturas que descrevam sobre as diversas formas de construir o conteúdo de uma maneira 

eficiente, garantindo uma aprendizagem significativa52.   

Assim, Amaral (2006) traz a idéia de que não convém que o docente perca suas metas 

educacionais, ao contrário, que sempre procure métodos de ensino adequados para tornar 

possível a realização de seus objetivos de forma coerente. É necessário ressaltar que o conceito 

metodologia de ensino ultrapassa o seu sentido de utilização de métodos Nébias citado por 

(FORESTI, 2008, p. 9) vem trazer a seguinte perspectiva 

 
em síntese, a metodologia de ensino não se reduz aos passos que devem ser dados pelo 

professor em sala de aula, nem aos meios ou ferramentas que é preciso utilizar para 

que o aluno se aproprie do conhecimento. É preciso apreendê-la como orientação 

global que permeia o trabalho pedagógico, dando-lhe coerência, sentido e perspectiva 

[grifo do autor]. 

 
A citação quer mostrar que metodologia de ensino não deve se ater somente ao caminho 

percorrido pelo docente no processo de ensino, muito menos aos meios ou instrumentos 

utilizados na transmissão do conhecimento, é necessário tomá-la como norteamento do trabalho 

pedagógico dando a este sentido e projeção. É imprescindível que o professor entenda o valor 

do trabalho pedagógico enquanto formador e orientador na busca de novos conhecimentos, 

independente da área a qual leciona.     

                                                           
52 Ver mais sobre aprendizagem significativa em Ausubel (1982). 



Enfatizando o processo ensino-aprendizagem Amaral (2006, p. 11), descreve, “a metodologia 

do ensino determina os critérios de seleção e organização desses elementos didáticos na prática 

pedagógica, a sua mútua articulação e as suas diferentes formas de expressão”. Ou seja, a 

metodologia auxilia o docente a buscar métodos, traçar metas para o ensino. Auxilia o mesmo a 

encontrar formas diversificadas para a transmissão do conhecimento, ressaltando que através 

desta o docente é capaz de compreender que não existe uma única forma de abordar o 

conhecimento ele pode se valer de várias formas na transmissão do conteúdo. E, assim evitar 

métodos que fazem da ação didática uma rotina pedagógica. 

O professor deve ter a percepção que quando utiliza um método de ensino, e este não está 

proporcionando a aprendizagem de seus alunos há a necessidade de trilhar outros caminhos para 

alcançar a aprendizagem e o conhecimento de seus discentes. Surge então a importância da 

metodologia de ensino como ferramenta importante na busca de métodos mais eficientes nesse 

processo, que, além disso, vai ajudar o docente no desempenho e no exercício de sua prática do 

docente. 

Como Dalberio e Dalberio (2010), dizem que cabe ao professor a função de provocar, incitar, 

auxiliar o aluno na constituição de uma ligação com o conteúdo a ser aprendido, de uma forma 

que observe ao que é necessário aos alunos, dessa forma, o docente deve elaborar e estabelecer 

planos de aprendizagem fazendo uso de espaços além da sala de aula. 

Desse modo, compreende-se a metodologia como orientadora da prática pedagógica, delineando 

percursos a serem utilizados para se chegar a aprendizagem, mostrando aos discentes a 

importância dos conteúdos aprendidos durante a sua formação que servirão de base de 

sustentação no desempenho do mesmo enquanto profissional da sua área de formação. 

O professor deve mostrar aos seus alunos, que estes fazem parte do processo de ensino que não 

é o docente o único que possui o conhecimento, mas que o aprendiz também pode contribuir 

com seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida. E assim, dizer que o processo de 

ensino-aprendizagem inclui tanto o professor quanto o aluno. 

Nesse sentido, 

 
[...] acreditamos que há necessidade do redimensionamento da prática pedagógica 

aderindo a uma metodologia de caráter interdisciplinar, aberta, lúdica e criativa. Tal 

proposta, só pode ser viabilizada com sucesso, dentro de uma visão de trabalho que se 

orienta numa nova concepção de educação que comunga com os novos paradigmas 

educacionais, pautada pelos princípios da equidade na educação e na inclusão 

(DALBERIO e DALBERIO, 2010, p. 5). 

 



Para alterar a prática pedagógica é necessário abordar outros métodos de ensino, pautados num 

processo educacional que leve em consideração as mutações ocorridas em todos os aspectos 

sejam eles, sociais ou culturais. Como é possível perceber o processo educativo também evoluiu 

com o passar dos anos, e métodos que eram utilizados em décadas passadas terão que passar por 

transformações para suprir as mudanças que vem ocorrendo ao longo desse processo. É 

importante citar que a adequação do professor às novas metodologias é um tanto complexo, 

contudo com o auxílio do saber pedagógico o mesmo será capaz de traçar novos rumos ao 

ensino. Dessa forma, o processo educativo é sempre um processo de criação e re-criação de 

conhecimentos.  

A metodologia do ensino passa, assim, a se preocupar com a atividade teórico-prática da ação 

didática, a partir de uma concepção histórico-dialética do mundo, para compreensão e 

intervenção no processo educativo (NEZ, 2012). Deve estar incluída numa relação educativa e, 

além disso, fazer intercâmbio com as demais disciplinas que fazem parte do currículo, e ter o 

compromisso de fazer emergir a capacidade de criação do aprendiz.      

O método em si apresenta uma idéia direcionada, com a finalidade de obter uma intenção 

desejada, não se limitando a uma direção desordenada, entretanto conduzindo a um modelo 

mais eficaz no êxito da proposição estabelecida, ou seja, o método é o meio que se utiliza para 

alcançar um objetivo. 

Dessa forma, “métodos de ensino são eles que evitam os desvios [...] de escolhas aleatórias de 

conteúdos e procedimentos de ensino-aprendizagem, estabelecendo coerência e consistência ao 

conjunto deles, dentro de determinada linha educacional” (AMARAL, 2006, p. 5). É possível 

analisar, que a metodologia é o caminho que vai permear o ensino e fará com que os professores 

não se percam durante o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, planejando e 

colocando em prática os métodos de forma lógica e coerente.  

Cabe ressaltar, a importância da relação conteúdo e metodologia na atividade do planejamento, 

considerando, a metodologia como peça fundamental no ato de planejar como tal conteúdo 

deverá ser trabalhado em sala de aula, buscando a compreensão dos alunos.    

Assim, é importante exemplificar o conceito de conteúdo, que representa o conjunto de 

conhecimentos que são transmitidos pelo professor ao aluno, ou seja, são os conhecimentos 

organizados e distribuídos em torno de disciplinas curriculares. Desse modo, conteúdo e método 

de ensino estão intrinsecamente ligados, uma vez que, os métodos não têm vida 

independentemente dos conteúdos, e como a assimilação dos conteúdos depende tanto dos 

métodos de ensino como dos de aprendizagem. 

Os conteúdos são partes da matéria-prima e representam os bens culturais transformados em 

bens pedagogicamente adaptados e elaborados. Convém salientar que todos os bens educativos 



são bens culturais, mas nem todos os bens culturais podem ser considerados bens formativos 

para a educação sistemática ou escolar (NEZ, 2012).  

A mais importante tarefa do professor em relação aos conteúdos é selecionar os bens culturais 

formativos capazes de estimular o desenvolvimento do aluno. Para que isso ocorra é 

indispensável que o professor conheça bem a disciplina com a qual trabalha, obrigando-se, 

continuamente, a atualizar seus conhecimentos. Esta atualização não só dará em relação às 

novas descobertas científicas, mas também em relação às modificações, inovações e 

enriquecimentos que ocorrem na linha metodológica a ser adotada na situação ensino-

aprendizagem. 

A previsão de conteúdos baseada em adequado diagnóstico da realidade propicia, entre outros 

aspectos, indicações preciosas quanto a conteúdos dominados, conteúdos a recuperar e 

conteúdos passíveis de enriquecimento. É necessário que o professor planeje metodicamente seu 

trabalho e com precisão as informações, evitando a improvisação tão prejudicial à atividade 

educativa.  

Finalmente, uma consideração que se deve fazer a esse respeito é que o conteúdo de ensino não 

é a matéria em si, mas uma matéria de ensino, selecionada e preparada pedagógica e 

didaticamente para ser assimilada pelos alunos. Ao dizer isso, infere-se que não basta transmitir 

a matéria, ainda que se leve em conta as condições prévias dos alunos (NEZ, 2012). A 

metodologia é fundamental para que possa planejar o conteúdo de forma que haja aprendizado e 

a compreensão dos conteúdos pelos discentes, a metodologia agirá na busca de métodos eficazes 

na aprendizagem, isto é, auxiliará o professor a desenvolver os conteúdos de modo que os 

alunos possam assimilar e compreender o que está desenvolvido em sala de aula.  

  

 

2 Pedagogia Universitária53 

Há muito vem se discutindo sobre a formação dos egressos das universidades. Existe uma 

indagação sobre como está a qualidade do conhecimento adquirido por estes ao final do curso 

de graduação, se eles estão obtendo o nível de conhecimento necessário para que possam 

exercer sua futura profissão.   

                                                           
53 Uma versão preliminar da discussão apresentada nessa parte do texto compõe o artigo intitulado “A 
realidade escolar contemporânea: estado da arte sobre a pedagogia universitária com desdobramentos 
para a educação básica”, das mesmas autoras juntamente com a pesquisadora Loriége Pessoa Bitencourt. 
Este foi encaminhado para avaliação no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), 
que realizar-se-á na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em julho de 2012. 

 



No entanto, percebe-se que o processo de aprendizagem da educação superior deve ser 

seriamente discutido para que ocorra de fato uma aprendizagem e que os acadêmicos saiam da 

universidade com nível de conhecimento necessário para desenvolver suas atividades de forma 

efetiva. 

Dessa forma, Pimenta e Almeida (2009), vêm ratificar a relevância da formação obtida nos 

cursos de graduação e a visão que a universidade deve ter sobre essa formação de seus alunos,  

 
há que criar uma nova cultura acadêmica nos cursos de graduação na universidade 

que considere: o direito do acesso à formação que garanta aos estudantes o 

desenvolvimento de uma postura frente ao saber, que supere a especialização estreita, 

problematize as informações e garanta a sua formação como cidadão e profissional 

cientista compromissado com aplicação do conhecimento em prol da melhoria da 

qualidade de vida de toda a sociedade; que possibilite o desenvolvimento do 

pensamento autônomo, substituindo a simples transmissão do conhecimento pelo 

engajamento dos estudantes; por um processo que permita ao estudante interrogar o 

conhecimento elaborado, pensar e pensar criticamente; que enseje a resolução de 

problemas; estimule a discussão, desenvolva metodologias de busca e de construção de 

conhecimentos (ensinar com pesquisa); que confronte os conhecimentos elaborados e 

as pesquisas com a realidade; mobilize visões inter e transdisciplinares sobre os 

fenômenos e aponte e possibilite a solução de problemas sociais (ensinar com 

extensão). Uma nova cultura que valorize o trabalho dos docentes na graduação (p. 17) 

[grifos do autor].  

 
Desse modo, é possível compreender o quanto é importante ao docente desenvolver o conteúdo 

de forma que o aluno compreenda e futuramente através desse entendimento adquirido em sala 

de aula desenvolva suas competências de forma satisfatória. 

Através da explanação das autoras infere-se que o conhecimento não pode ficar retido nas salas 

de aula das universidades, ele deve ajudar na formação do acadêmico enquanto cidadão como 

participante ativo do meio em que vive, e desenvolvendo no indivíduo um pensamento crítico.  

Ainda assim, o conhecimento deve ser aplicado na melhoria da qualidade de vida da sociedade a 

qual pertence, auxiliando na resolução dos problemas e desafios que vão surgindo na trajetória 

de vida. Para tanto, cabe a universidade definir estratégias metodológicas para inserir no 

processo de ensino aprendizagem dos alunos esse pensamento crítico sobre o que acontece no 

meio em que vive.  

Além disso, o docente deve expor sobre a aplicabilidade dos conteúdos estudados em sala de 

aula, afirmando que o conhecimento adquirido durante a formação não pode ser perdido, ele 

deve explicar a importância desses após o seu egresso do curso de graduação. Percebe-se a 



importância do docente na educação superior e como este desenvolve suas práticas na 

universidade, visto que, ele não é um simples detentor de conhecimento, ele é o orientador, que 

vai nortear o caminho para o processo de aprendizagem dos discentes. 

Pimenta e Almeida (2009) vêm afirmar que a educação da universidade, compõe uma ação no 

intento de construir científica e criticamente a sua função no desenvolvimento da sociedade em 

geral. Isto é, aplicar o conteúdo aprendido em sala de aula e desenvolvê-lo em seu cotidiano. A 

partir disso, compreende-se a importância da metodologia nesse ciclo de ensino e aprendizagem, 

bem como a valorização da docência no processo formativo dos acadêmicos.  

Desse modo, os docentes devem desenvolver sua prática pautada num conjunto de saberes para 

propiciar aos alunos uma aprendizagem satisfatória. É importante dizer que o docente deve 

conhecer seu aluno para que se possa aplicar o conteúdo de uma maneira que o discente assimile 

o conteúdo das disciplinas. Portanto, o professor universitário deve ter conhecimento de 

técnicas e métodos para discorrer sua prática de modo que seus alunos compreendam a 

importância do conhecimento adquirido em sala de aula e, além disso, aplicá-lo em seu 

cotidiano. Ressalta-se que o ensino não pode ser limitado a sala de aula, o docente deve propor 

temas e pesquisas que irão de encontro aos problemas da sociedade de forma geral. 

O professor pode propor interdisciplinaridade para que possa trabalhar em conjunto com os 

outros docentes traçando metas em comum entre as disciplinas. Além disso, o docente deve ser 

capaz de criar e recriar espaços de aprendizagem para que os alunos compreendam a disciplina 

satisfatoriamente. 

Pimenta e Almeida (2009) constatam que não há um preparo e às vezes falta de conhecimento 

por parte dos professores do que significa o processo de ensino aprendizagem. Os docentes 

tornam-se responsáveis a partir do momento que desempenham a docência, cresce também a 

preocupação com a formação dos docentes universitários e o conhecimento da didática pelos 

professores deste nível de ensino. Diante disso, deve-se dar importância na formação dos 

docentes da educação superior para que estes venham compreender o ensino aprendizagem em 

todos os aspectos.  

Entra em cena, a Pedagogia Universitária, que orienta o professor nas abordagens necessárias de 

métodos e reflexões para o bom desempenho de sua prática em sala de aula. Entretanto, cabe 

exemplificar o que significa pedagogia universitária, conceito recente no âmbito do processo de 

aprendizagem da educação superior, pouco conhecida por educadores (docentes), desse nível 

(conforme será demonstrado em pesquisa posterior). 

Entende-se por pedagogia universitária, 

 



[...] um campo polissêmico de produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos 

na educação superior [...] é, também, um espaço de conexão de conhecimentos, 

subjetividades e culturas, que exige um conteúdo científico, tecnológico ou artístico 

altamente especializado e orientado para a formação de uma profissão [...] Pressupõe, 

especialmente, conhecimentos no âmbito do currículo e da prática pedagógica que 

incluem as formas de ensinar e de aprender. Incide sobre as teorias e as práticas de 

formação de professores e dos estudantes da educação superior. Articula as dimensões 

do ensino e da pesquisa nos lugares e espaços de formação. Pode envolver uma 

condição institucional, considerando-se como pedagógico o conjunto de processos 

vividos no âmbito acadêmico (CUNHA, 2009, p. 370). 

 
Enfatiza-se, que através dessa nova vertente da educação superior o professor universitário terá 

subsídios para entender sobre metodologia e didática, utilizando-as de forma a contemplar o 

aprendizado dos alunos. Deve-se surgir iniciativas no intento de inserir esse conhecimento no 

cotidiano dos docentes para que possa melhorar a qualidade da educação superior. 

 O destaque aqui vai para a importância do conhecimento pedagógico neste nível de ensino, ou 

seja, o docente é capaz de entender como desenvolver a aprendizagem, que se trata de uma 

forma de ensinar e de aprender. Destaca-se que na sala aula acontece um ciclo de aprendizagem 

no qual o professor ensina e aprende ao mesmo tempo com os alunos, nota-se que ocorre uma 

troca de conhecimentos entre esses integrantes do processo de ensino (FREIRE, 2001).    

A pedagogia universitária é de suma importância, pois vem conscientizar os professores sobre a 

visão que possuem sobre a aprendizagem na educação superior, indicando que os mesmos são 

as pessoas às quais nortearão o caminho da aprendizagem dos discentes. Contudo, cabe também 

as universidades incluírem esse conhecimento pedagógico na formação dos professores através 

de cursos de formação continuada ou grupos de estudos, além disso, que incentivem os docentes 

a estarem em contínuo contato com novas formas e métodos de ensino.  

Nesse sentido, é importante retomar a idéia da pedagogia universitária como fonte de 

conhecimento para elevar os saberes dos professores acerca de processos didático-

metodológicos eficientes, propondo assim formas de aprendizagem diversificadas.    

Porém, observa-se que o tema ainda é desconhecido pelos docentes da educação superior, dessa 

forma Bazzo (2007), reitera que existe pouco reconhecimento da formação pedagógica por parte 

do docente universitário, uma vez que, esse tipo de formação o auxiliará dando a importância 

devida ao processo de ensino aprendizagem dos alunos universitários. Ou seja, o professor deve 

ter consciência de seu papel enquanto formador dos futuros profissionais.     

Para ratificar essa afirmativa Isaia e Bolzan (2007, p. 113) dizem, 

 



torna-se, assim, imperativo pensarmos em Pedagogias Universitárias que contemplem 

a especificidade epistemológica deste nível de ensino. Dentro desta perspectiva, as 

atividades formativas precisam estar vinculadas a docentes conscientes de sua atuação 

como professores e como formadores de outros profissionais e a um projeto 

institucional de formação [grifo do autor]. 

 
Portanto, compreende-se que não é possível dissociar processo de aprendizagem e formação 

pedagógica do professor universitário, pois através do saber pedagógico o docente conhece 

metodologias diversificadas e compreende como aplicá-las em sala de aula. 

 Desse modo, é possível entender que para existir uma aprendizagem efetiva deve haver 

integração e interação entre professor e aluno no processo de ensino. Partindo desse pressuposto 

a educação superior também necessita desse olhar acerca da pedagogia universitária, visto que, 

é uma área em crescente discussão neste nível de ensino, evidenciando a necessidade do 

envolvimento do docente universitário com os assuntos pedagógicos no âmbito da Educação 

Superior.  

 

 

 

3 Impressões da prática pedagógica universitária   

Ao longo deste artigo apresentou-se o conceito de Metodologia de Ensino sua importância no 

processo ensino aprendizagem bem como, a utilização da mesma por parte dos professores, 

prosseguindo, exprimiu-se sobre Pedagogia Universitária e sua relevância no Ensino Superior. 

Para tanto foi realizada uma pesquisa de campo realizada por email, com docentes de diversas 

instituições de nível superior, em vários estados brasileiros, com perguntas semi estruturadas, 

para se ter uma idéia da percepção dos professores sobre Metodologia de Ensino e como 

desenvolvem suas aulas.  

Iniciando o questionário com dados referentes à identificação do entrevistado, tais como, sexo, 

idade, tipo de instituição que leciona (pública/privada), curso e ano de término da graduação e 

se fez ou está fazendo especialização. 

No total foram entrevistados vinte e um docentes, dentre esses nove mulheres e doze homens, a 

faixa etária permeou dos vinte e cinco aos quarenta e cinco anos de idade. Quanto ao tipo de 

instituição dez atuam em universidade pública, oito lecionam tanto pública quanto em faculdade 

particular e três não informaram.  

Sobre o curso de graduação pode se observar a tabela a seguir:  

 



Tabela 1: Cursos de Graduação 
Curso de Graduação Quantidade 

Matemática 3 
Letras 3 
Computação 3 
Educação Física 1 
Serviço Social 1 
Filosofia 1 
Administração 1 
Ciências Econômicas 1 
Pedagogia 1 
Licenciatura em Computação  1 
História 1 
Não informaram 4 
Total 21 

Fonte: Pesquisa realizada com professores (2010). 

 
Quanto ao ano de término da graduação a categorização se estabeleceu da seguinte forma:  

 
Gráfico 1: Ano do término da graduação 

 
Fonte: Pesquisa realizada com professores (2010). 

 

Através dos dados apresentados percebe-se que a maior parte dos professores concluiu seu curso 

de graduação recentemente, ou seja, nos últimos dez anos, dessa forma infere-se que 

consecutivamente os mesmos exercem a docência há pouco tempo. 

Quando perguntados sobre a especialização dezesseis fizeram ou estão fazendo pós-graduação, 

três não fizeram e dois não responderam. As áreas de especialização dos docentes variam entre 

Educação, Computação, Administração, Ciências Cartográficas. Partindo para as questões, a 

primeira referia-se ao porque dos professores escolherem o magistério, foram diversas as 

Série1; 1980 a 
1990; 1 

Série1; 1991 a 
2000; 8 

Série1; 2001 a 
2010 ; 10 

Série1; Não 
Informaram; 2 



respostas obtidas: dezessete responderam que gostam de dar aulas, queriam ser professores e 

têm afinidade por essa profissão, um afirmou que a docência é uma forma de complementar a 

renda. Outro disse que escolheu porque se trata de compartilhar conhecimento com os alunos, 

houve um que indicou a docência pela falta de opção e por fim um professor relatou que 

assumiu o magistério pela oportunidade do concurso público.  

É possível perceber que os entrevistados escolheram a docência por diversos fatores uns porque 

sempre tiveram vontade de dar aulas e outros porque era a profissão disponível no momento do 

ingresso no mercado de trabalho. Compreende-se dessa forma, que a opção por determinada 

profissão, pode interferir no modo como as pessoas desenvolvem suas práticas, uma vez que, 

um indivíduo faz a escolha por determinada profissão por gostar dessa, ele desenvolve suas 

atividades de forma mais prazerosa tendo um aproveitamento mais efetivo do seu trabalho.  

Seguindo o questionário, foi perguntado aos docentes se sua formação ofereceu suporte para a 

atuação enquanto professor: dezoito responderam que sim, apenas três disseram que a formação 

ofereceu pouco suporte para o desempenho da docência. Nessa perspectiva, é louvável saber 

que as universidades estão se preocupando em oferecer subsídios inerentes ao bom 

desenvolvimento da docência por parte dos graduados, visto que, a maioria dos entrevistados 

assegurou afirmando positivamente.        

A outra pergunta solicitava se a instituição oferecia formação continuada aos professores: 90% 

disseram que sim, 10% responderam que não. Através dessas respostas, percebe-se também a 

intenção das universidades em oferecer formação para que os docentes prossigam sua formação 

dentro da instituição na qual atuam. Ou seja, compreende-se que as IES têm intenção de 

qualificar os professores, melhorando consecutivamente assim a qualidade do ensino das 

universidades. 

A próxima pergunta instigou os professores a comentar que metodologias utilizam no 

desenvolvimento de suas aulas, as respostas encontradas foram diversas, para tanto se destaca: 

 

Tabela 2: Metodologias utilizadas pelos professores 
Metodologias  Quantidade  

Aula expositiva 8 
Seminários 8 
Dinâmicas 6 
Leitura em grupo  5 
Construtivista 1 
Métodos da instituição 1 
Avaliação  1 



Total  3054 
        Fonte: Pesquisa realizada com professores (2010). 

 

Percebe-se, que as metodologias mais citadas pelos professores foram aula expositiva, 

dinâmicas, seminários, diante do panorama apresentado é possível compreender que os docentes 

estão utilizando metodologias diferenciadas como, por exemplo, dinâmicas, uma vez que, por 

meio desses métodos a aprendizagem dos alunos torna-se proveitosa e a relação conteúdo-

método pode se desenvolver efetivamente. Assim, reitera-se a percepção de que esses métodos 

são realmente eficazes na compreensão dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, visto que, 

os professores estão percebendo a utilização desses métodos como alternativa para desenvolver 

o interesse dos alunos pela sua disciplina. 

Observou-se que a aula expositiva prossegue como a mais utilizada, no entanto é importante 

ressaltar que a metodologia de ensino não condena a utilização da aula expositiva, mas orienta a 

sua utilização com outros métodos, assim o professor que faz uso de aula expositiva pode se 

valer de outras metodologias no desenvolvimento de suas aulas. Buscando dessa forma, 

melhorar a qualidade do ensino despertando o interesse e o conhecimento por parte dos 

discentes. Também se evidencia que a categoria avaliação foi indicada por um professor como 

sendo uma metodologia utilizada em sala de aula, demonstrando desorientação com relação ao 

conceito de metodologia e sua diferenciação das formas de avaliar seus alunos.   

Indagados se costumam realizar dinâmicas de grupo com os alunos, foram obtidos os seguintes 

dados: 

 

Gráfico 2: Utilização de dinâmicas de grupos  

 
        Fonte: Pesquisa realizada com professores (2010). 

                                                           
54 Como o questionário possibilitava uma resposta aberta, os professores descreveram suas opiniões e as 
respostas  que foram condensadas e geraram uma quantidade maior de respostas do que o número de 
questionários aplicados. 
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Neste caso, comprova-se que dentre os docentes entrevistados, a maioria procura diversificar 

suas aulas utilizando dinâmicas, desse modo é importante evidenciar esse quadro, que 

demonstra a utilização de várias metodologias por parte dos professores, uma vez que, procuram 

intercalar diferentes formas metodológicas, com a finalidade de proporcionar aulas mais 

atrativas aos alunos. 

Ainda assim, existem os professores que disseram não fazer uso de nenhuma atividade 

diferenciada em sala de aula, cabe destacar a importância de levar os saberes pedagógicos aos 

professores universitários para que estes possam reconhecer que através das novas formas de 

desenvolver o conteúdo das disciplinas, têm-se aulas mais interativas. 

Desse modo, é relevante que a universidade tenha grupos de estudos ou cursos de formação de 

continuada, ou que ofereça subsídios no intuito de levar conhecimentos didático-metodológicos 

aos docentes demonstrando que esses saberes auxiliarão na aprendizagem dos acadêmicos. 

  

A próxima pergunta consistia em saber a opinião dos professores acerca das aulas expositivas as 

respostas foram mensuradas da seguinte forma: oito professores disseram que são necessárias; 

cinco docentes afirmaram que são ótimas; três responderam que são boas, um disse que as aulas 

poderiam ser melhoradas se tivessem mais recursos disponíveis, dois relataram que devem ser 

bem planejadas para não se tornarem cansativas e um professor não respondeu a essa questão. 

   

Um dos relatos dos professores indica que: “aulas expositivas intercaladas com aulas práticas 

em que os alunos produzam, são válidas, principalmente se utilizados outros recursos. Já aulas 

totalmente expositivas, sem promover nenhum tipo de intercâmbio entre o professor e aluno ou 

entre os próprios alunos, não iriam contribuir satisfatoriamente com a aprendizagem”. 

Ressalta-se através desse comentário a percepção do professor diante da aula expositiva, isto 

porque percebe a importância de diversificá-la com outros métodos de ensino, fazendo com que 

o espaço da sala de aula se transforme em um ambiente dinâmico, no qual aconteça mediação de 

conhecimento entre professor e aluno, tornando a aprendizagem mais interessante. 

Nesse contexto, a metodologia de ensino vem apresentar aos professores caminhos alternativos 

para desenvolver o conteúdo, ratificando a exposição de que a mesma não desaprova métodos 

tradicionais, ao contrário tem o objetivo de mostrar aos professores outras metodologias que 

também irão auxiliam no processo de aprendizagem tanto na Educação Superior quanto em 

outros níveis ensino. 

 

Considerações finais  



Diante da exposição realizada ao longo do artigo, foi possível perceber a importância da 

metodologia de ensino e da pedagogia universitária na formação dos professores universitários, 

pois, auxiliam os docentes no desenvolvimento e no desempenho das atividades em sala de aula 

e consecutivamente na qualidade do ensino. Esses encaminhamentos demonstram aos 

professores que para se obter um bom processo de ensino aprendizagem, para ter um bom 

relacionamento professor-aluno, é importante aprofundar reflexões sobre os saberes 

pedagógicos. 

Houve a percepção de que é imprescindível ao docente do nível superior conhecer sobre a 

pedagogia universitária, pois ela, apesar de ser recente para os professores universitários pode 

nortear e demonstrar como se deve trabalhar em sala de aula, como proceder na utilização de 

metodologias e formas diferenciadas na explanação dos conteúdos. 

Dessa forma, refletindo sobre a metodologia de ensino e a pedagogia universitária há a 

possibilidade de melhorar a qualidade na educação, visto que, utilizando-as, pode-se melhorar a 

qualidade da aprendizagem dos acadêmicos, em conseqüência, qualificam-se os discentes a se 

tornarem profissionais eficientes para atuarem em suas respectivas áreas de formação. Ainda 

com relação à pedagogia universitária na Educação Superior verifica-se a crescente realização 

de seminários, eventos que apresentam propostas para implementar a prática pedagógica dos 

docentes universitários.  

Através dos resultados obtidos pela pesquisa, comprovou-se que o docente universitário está 

procurando se qualificar e diversificar sua prática docente, pois intercala metodologias 

tradicionais com novas formas de ensino. Desse modo, os docentes colaboram com a 

aprendizagem dos seus alunos, tornando-se mediadores no processo de ensino.  

Portanto, considera-se de grande relevância que os docentes do Ensino Superior adquiram esses 

saberes, para que mudem sua percepção em relação à docência que desenvolvem. Desse modo, 

vão ajudar na melhoria da qualidade da aprendizagem deste nível de ensino que tanto necessita 

de reflexões apuradas e de um olhar pedagógico durante seu desenvolvimento.  

Ressalta-se, por fim, que se esse conhecimento pedagógico não faz parte da formação inicial dos 

professores universitários, pode ser construído através de grupos de estudos e Programas de 

Pós-graduação (Especialização), que vão auxiliar o docente a ampliar seu conhecimento acerca 

da prática docente incluindo saberes, como a metodologia de ensino e pedagogia universitária 

no âmbito do Ensino Superior.  
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