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Resumo: 

A presente comunicação tem como objetivo discutir a prática pedagógica de professores do 

Ensino Superior privado, partindo da apresentação de dados e discussão de resultados 

alcançados em pesquisas de mestrado desenvolvidas no projeto integrado Práticas curriculares 

e qualidade de ensino. Tais estudos focalizam em particular a docência em cursos de Pedagogia 

e Ciências Contábeis, tendo sido realizados no período de 2006 a 2010. No recorte definido para 

esta comunicação propõe-se a reflexão sobre as práticas pedagógicas evidenciadas pelos 

professores, buscando compreender como atuam os sujeitos que participam do processo 

educativo no Ensino Superior privado e em que medida suas concepções de qualidade de ensino 

influenciam suas práticas pedagógicas. Considera-se necessária a ampliação de estudos sobre a 

prática docente no Ensino Superior privado, uma vez que tais profissionais exercem impacto 

direto na formação de estudantes e cidadãos sem terem, necessariamente, uma formação 

adequada para a docência, o que acontece, em particular com profissionais liberais que se 

dedicam ao ensino. Entende-se que a prática pedagógica centrada no ensino tradicional e em 



uma racionalidade técnica, em que o professor é visto como o detentor do conhecimento, 

restringindo-se a repeti-lo, não colabora para uma educação inovadora, da qual se espera que 

contribua para a transformação do indivíduo e da sociedade. Entende-se que o professor é uma 

das peças-chave da educação, uma vez que este mantém uma relação direta com o estudante, 

neste sentido tendo em suas mãos a possibilidade de trabalhar desenvolvendo uma educação 

voltada para o estudante de forma crítica e transformadora. As pesquisas realizadas se inserem 

nas abordagens qualitativas. A coleta de dados foi realizada por meio de observações diretas, 

questionários e entrevistas semiestruturadas com professores que compuseram amostras de 

conveniência e acessibilidade. Os registros das aulas assistidas foram documentados em diários 

de campo e as entrevistas foram gravadas pelos pesquisadores que também são docentes nas 

instituições estudadas. Os resultados das pesquisas sinalizam para a ainda dominante presença 

de concepções e práticas pedagógicas centradas na racionalidade técnica, instrumental e no 

ensino tradicional nas instituições privadas. Os resultados evidenciam também a presença de 

indícios da perspectiva crítica no desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva, em que 

os professores apresentam um posicionamento crítico e analisam sua ação como docentes, 

desenvolvendo uma educação preocupada com a formação humana e o desenvolvimento do 

estudante, não apenas como profissional, mas como cidadão crítico. Tais resultados vão ao 

encontro das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do trabalho docente e do 

conceito de professor crítico-reflexivo por Selma Garrido Pimenta, Evandro Ghedin, Kenneth 

Zeichner, António Nóvoa, José Gimeno Sacristán, Sandra Azzi e José Domingos Contreras, 

bem como da pedagogia universitária inovadora, estudada por Maria Isabel Cunha, Denise leite, 

Elisa Lucarelli e Maria Eugênia Castanho. 

Palavras-chave: 

Ensino superior. Prática docente. Racionalidade técnica. Conhecimento crítico-reflexivo. 

 

Introdução 

A questão da prática pedagógica de professores do Ensino Superior situa-se no âmbito mais 

amplo da questão da qualidade do ensino, no contexto do capitalismo flexível. No Brasil, desde 

a década de 1980, com o processo de redemocratização do país, a sociedade reivindica, 

sistematicamente, o acesso ao ensino superior e a melhoria da qualidade desse ensino. 

Para resolver a questão da pressão por novas vagas e qualidade de ensino nas universidades, 

sem ter que arcar com seus custos, a solução adotada pelo governo foi a expansão do ensino 

superior pela privatização. Tal processo, iniciado na década de 1960, ampliou-se nos anos 

oitenta e noventa com a implantação de políticas educacionais neoliberais.  



Em tal cenário político o Estado se desobriga declaradamente de promover a expansão do 

ensino superior, transferindo-a ao setor empresarial, premiado com incentivos fiscais e apoio na 

forma de empréstimos concedidos pelo Banco Nacional para o Desenvolvimento Social 

(BNDES). O ensino superior volta-se para uma rápida formação profissional dirigida às 

exigências do mercado de trabalho. São criados cursos sequenciais de curta duração de nível 

superior não graduado para alunos do ensino médio, seguindo as metas do Banco Mundial de 

expansão numérica de alunos, independentemente da formação de qualidade. Nesse contexto a 

Universidade se torna operacional, produtiva e flexível ao mercado. Conforme destacam 

Landini e Monfredini (2010, p. 59): 

A crescente oferta de produtos educacionais, em grande parte privados, especialmente 

no ensino superior, que reflete a diminuição dos serviços públicos no quadro do Estado 

mínimo, supõe o acesso generalizado à educação, mas de caráter, conteúdo e qualidade 

questionáveis. Se o setor de serviços tem papel preponderante no quadro da atual 

cofiguração de acumulação capitalista, a educação, enquanto serviço está aí inserida. 

A retórica da qualidade invade o setor de educação, transformando-a em um negócio 

cuja base para o sucesso está localizada no gerenciamento eficaz.  

 

Na última década, com a mudança de governo no Brasil ocorrem alterações e rupturas em 

relação a algumas dimensões da proposta neoliberal, mas se mantém o país ainda atrelado à 

macropolítica econômica do governo anterior.  Apesar da existência de políticas de expansão da 

universidade pública, que evidenciam as diferenças entre as políticas educacionais do governo 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006/2007-2010) e as políticas educacionais do governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002), vários autores consideram que tais 

políticas ainda se mantêm atreladas aos ideais neoliberais. 

Tendo como base de reflexão o momento do segundo mandato (2007-2010) do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, Silva Júnior (2008, p. 156) afirma que o que se observa na esfera 

educacional é a atribuição de uma nova forma à educação, que poderá até mesmo melhorar a 

qualidade da educação brasileira, “porém com a mesma substância histórica” do primeiro 

mandato de Lula e dos dois mandatos de FHC. Para o autor (2008, p. 156): 

[...] esta reconfiguração, que recebe o apoio de grande parcela da esquerda política e 

acadêmica brasileiras, não parece fugir, em última instância, das orientações da 

UNESCO e do Banco Mundial, além de incorporar o que foi criticado durante os 

últimos doze anos. A lógica mercantil permanece e mais, o trabalho do professor sofre 

uma intensificação, em especial na educação superior, em face do lugar estratégico que 

as universidades ocupam na atualização de seu pacto social e no processo de produção 

do conhecimento-mercadoria. 

 



Assim, apesar das recentes modificações na política educacional do governo Lula, expandindo o 

acesso às universidades públicas e do processo privatista de expansão do ensino superior, 

intensificado no país desde a década de 1990, ainda não foi possível equacionar a crescente 

demanda pelo ensino superior no Brasil e a efetiva permanência dos estudantes nos cursos. 

Como demonstra o Censo da Educação Superior do MEC, publicado em 2010, das 2.377 

instituições de ensino superior existentes no país, 2.099 são privadas, oferecem grande parte de 

suas matrículas na modalidade de educação a distância e outra parte no ensino noturno, 

consequência direta da necessidade dos estudantes de trabalhar para pagar os estudos. De acordo 

com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep): 

Considerando apenas os cursos de graduação, 29.507 cursos presenciais e a distância 

compõem os resultados do Censo 2010. O número de matrículas, nesses cursos, foi 

6.379.299, o número de concluintes 973.839 e de ingressos (considerando todas as 

formas de ingresso) 2.182.229. (Brasil, 2010, p. 2). 

 

A realidade empresarial do ensino superior brasileiro tem alterado a educação e o ensino 

superior, atrelando-as à lógica do mercado, do lucro e suscitado intenso debate sobre sua 

qualidade de ensino, responsabilizando-se, frequentemente, os docentes e sua formação pelos 

problemas existentes. 

Entretanto, no ensino superior privado brasileiro as condições de trabalho divergem 

profundamente das condições de trabalho nas universidades públicas. As formas de ingresso nas 

Instituições, os vínculos trabalhistas, a jornada de trabalho e os compromissos dela derivados 

são bastante diferentes, conforme assinalam Pimenta & Anastasiou (2002). Nas instituições 

particulares o ingresso se dá prioritariamente por convite e o contrato centra-se na função da 

docência. Ensinar, em tais Instituições, “restringe-se ao tempo em sala de aula, e, por sua vez, as 

responsabilidades institucionais com o docente limitam-se às da contratação trabalhista” 

(Pimenta & Anastasiou, 2002, p. 119). 

Considerando-se tal panorama educacional, no projeto integrado Práticas curriculares e 

qualidade de ensino, tem sido dada especial atenção à questão da docência nas Instituições 

privadas. Nesta comunicação tem-se como objetivo apresentar e discutir dados de três pesquisas 

de mestrado realizadas no período de 2006 a 2010 sobre a docência no Ensino Superior 

(Oliveira, 2010; Pinto, 2010 e Rodrigues, 2008). 

No recorte definido para esta comunicação, propõe-se a reflexão sobre as práticas pedagógicas 

evidenciadas pelos professores, buscando compreender como atuam os sujeitos que participam 

do processo educativo no Ensino Superior privado e em que medida suas concepções de 

qualidade de ensino influenciam suas práticas pedagógicas. 

As pesquisas apresentam caráter qualitativo e foram realizadas por pesquisadores que atuam e 

conhecem profundamente o ensino superior privado. Os procedimentos de coleta de dados 



envolveram observações diretas, questionários e entrevistas semiestruturadas com professores 

que compuseram amostras de conveniência e acessibilidade (Triviños, 1987).  

 

Concepções de qualidade e prática pedagógica de professores do Ensino Superior 

Discutir a questão da qualidade é uma tarefa bastante complexa, uma vez que se trata de um 

conceito multidimensional que envolve crenças, valores e visões de mundo dos indivíduos, bem 

como o contexto histórico em que se inserem as instituições ou organizações avaliadas. Para 

Grego Veiga (1991, p.4) as várias dimensões do conceito de qualidade na universidade se inter-

relacionam, “podendo ocorrer ênfases em uma dimensão ou concepção de qualidade, em 

detrimento de outras”. 

Na literatura sobre qualidade de ensino (Castanho, 1989; Grego Veiga, 1991; Grego, 1997; 

Ramos, 1999; Gentili, 1994, 1998, 1999; Dahlberg, Moss & Pence, 2003) percebe-se a 

existência de sete concepções diferentes de qualidade: qualidade de ensino como um conceito 

saudosista-autoritário, como um conceito técnico, liberal, neoliberal, como um conceito 

subjetivo-interpretativo, crítico ou dialético e como um conceito pós-moderno.  

Considerando-se a multiplicidade de concepções de qualidade de ensino existentes, 

torna-se necessário, como coloca Grego Veiga (1991), explicitar quais são essas 

concepções. E, se não existe um critério único, universal de qualidade, mas sim 

diversos critérios históricos relacionados a diversas intencionalidades políticas, então 

cabe aos educadores e aos setores de esquerda, na visão de Gentili (1994, p.172), 

‘conquistar e impor um novo sentido aos critérios de qualidade empregados’ 

atualmente na área educacional. Ou seja, trata-se de construir, coletivamente, um novo 

sentido de qualidade como direito inalienável de todo cidadão, sem restrições ou 

limitações de caráter mercantil. (Fernandes, 2002, p.34-35). 

 

No ensino superior o trabalho do professor, ou seja, sua prática pedagógica, é permeada por tais 

concepções de qualidade em diferentes ênfases ou combinações, conforme evidenciam as 

pesquisas (Fernandes, 2002; Pinto, 2010).  

A dissertação de Pinto (2010) corrobora para cursos de Licenciatura dados já levantados 

anteriormente em tese de doutoramento de Fernandes (2002) sobre a multidimensionalidade do 

conceito de qualidade e sua relação com a prática dos professores. 

Os dados da pesquisa de Pinto (2010) evidenciaram que, ao se posicionarem a respeito de suas 

concepções de qualidade, a maioria dos professores (61,55%) apresentou uma ênfase na 

associação da dimensão técnica e neoliberal. Porém, quando falam da questão da prática 

pedagógica, a maioria dos docentes do curso de Pedagogia da instituição estudada (92,31%), se 



aproxima, principalmente, da concepção subjetivo-interpretativa, associada à concepção técnica 

de qualidade.  

A concepção subjetivo-interpretativa valoriza as relações interpessoais, a afetividade no 

processo de aprendizagem, enquanto a concepção técnica tem por objetivo preparar, treinar o 

educando para atuar eficientemente na sociedade, ocupando seu espaço no mercado de trabalho.  

Para tais professores é importante, em seu trabalho, que se estabeleça com os estudantes uma 

relação amigável, marcada pelo respeito ao outro, pela cooperação, afetividade, para que o 

educando tenha liberdade de perguntar, de conversar com o professor, de emitir sua opinião. 

Valorizam, portanto, o estabelecimento do diálogo, um relacionamento de troca, em que todos 

tenham a liberdade de se deixarem conhecer. Cada estudante é especial e deve ser considerado 

em sua individualidade, enquanto pessoa para que o processo educacional aconteça 

efetivamente, com qualidade.  

Essa postura dos professores vai ao encontro das formulações de Rogers (1978), para quem o 

professor deve ser o facilitador da aprendizagem, devendo estabelecer um clima de empatia, 

confiança, autenticidade e de democracia, considerando-se o educando como centro do processo 

educativo. 

Entendemos que a preocupação dos docentes com o estabelecimento de um bom relacionamento 

professor-aluno, além de aproximar-se de elementos da pedagogia escolanovista, pode sugerir 

que os docentes, por estarem vinculados a uma instituição de ensino superior privada, e pela 

dificuldade de se encontrar novos postos de trabalho, visem também à manutenção de seus 

empregos. 

Conforme já apontado em pesquisa anterior (Fernandes, 2002) nas instituições privadas os 

estudantes são vistos como clientes que pagam pelo ensino e devem ser bem atendidos. Nesse 

sentido, caso reclamem muito de um determinado docente, este pode ser demitido. Esta situação 

de insegurança no emprego e o fato de o ensino estar vinculado ao mercado intensificou-se com 

as políticas neoliberais, implementadas no Brasil na década de 1990. Assim, a atitude mais 

cuidadosa dos professores em relação aos estudantes pode ser entendida, também, como uma 

adequação dos professores às contingências impostas pelas políticas neoliberais na educação.  

Como afirma Cunha (2003), o professor, enquanto sujeito social apropria-se diferentemente das 

coisas da realidade reelaborando-as, subjetivamente em função de seus valores, crenças, 

interesses e conhecimentos.  

Em síntese, pode-se afirmar que os dados das pesquisas têm evidenciado o caráter 

multidimensional das concepções de qualidade que orientam as práticas dos professores, bem 

como a possibilidade de identificação de ênfases ou combinações de concepções que se 

associam numa mesma racionalidade, com destaque especial para a racionalidade técnica.  



 

A ênfase na racionalidade técnica nas instituições, concepções e práticas pedagógicas 

presentes no ensino superior privado 

A concepção técnica de qualidade de ensino fundamenta-se em um conhecimento instrumental 

(Habermas, 1982), orientado por um interesse técnico em controle, definindo-se na dimensão da 

produção do trabalho material (Fernandes, 2002). 

Neste enfoque de qualidade a forma de conhecimento é empírico-analítica, ou seja, segundo 

Habermas (1982, p.212), entendida como 

[...] a continuação sistemática de um processo cumulativo de aprendizagem, o qual se 

exerce, ao nível pré-científico, no círculo funcional do agir instrumental. [...] A análise 

empírica descerra o pano da realidade sob o ponto de vista da disponibilidade técnica 

possível sobre processos objetivados da natureza. 

 
A concepção de qualidade de ensino, na perspectiva técnica, apresenta uma natureza somativa e 

valores como produtividade, eficiência, certeza e predição. Utilizando como referência 

indicadores quantitativos focados em resultados, igualmente quantificáveis,  esta orientação visa 

a instituição de relações causais, meios-fins, direcionadas por objetivos e critérios estabelecidos 

aprioristicamente, considerados como “modelo ideal”, e para o custo-benefício (Grego Veiga, 

1991 e Grego, 1997). 

Na perspectiva técnica, a qualidade do ensino está diretamente vinculada à quantidade, bem 

como à qualidade de recursos materiais e tecnológicos, que contribuam para que o processo 

ensino-aprendizagem seja racional, eficiente e produtivo. Portanto, nesta perspectiva, ensino de 

qualidade é aquele que prepara, treina o educando para atuar eficientemente na sociedade, 

ocupando seu lugar no mercado de trabalho (Pinto, 2010; Pinto & Fernandes, 2010). 

A função da escola, nesta perspectiva, está voltada para a formação de indivíduos eficientes para 

o aumento da produtividade da sociedade, associada diretamente ao rendimento e capacidades 

de produção capitalistas. Nesse sentido o quê estudar já está predeterminado, e o material 

preparado, não permitindo aos professores e estudantes exercitarem o espírito crítico e reflexivo, 

constituindo-se, portanto, numa pedagogia autoritária e antidemocrática (Saviani, 2006; 2010).   

As críticas relacionadas ao padrão de qualidade na orientação técnica estão centradas 

no fato de “apoiar-se em indicadores quantitativos, na produtividade ou nos resultados 

de uma instituição, desconsiderando-se a questão dos valores, especialmente a 

relevância social dos objetivos educacionais”. Ignora-se, ainda, “a diversidade de 

concepções de ensino, educação e ciência que permeiam as instituições educacionais” 

(Fernandes, 2002, p. 40). 

 



Nas pesquisas de Pinto (2010), Oliveira (2010) e Rodrigues (2008) foram encontrados 

resultados semelhantes em relação à existência de uma racionalidade técnica permeando as 

instituições de ensino superior privadas, a qual se materializa num ensino tradicional, voltado 

para a transmissão de conhecimentos vinculados a habilidades para fazer coisas ou objetos, 

“conservando os modos de pensar e de agir tradicionalmente consagrados e socialmente 

valorizados” (Pimenta & Anastasiou, 2002, p. 183). 

Ao analisarem a prática docente em cursos de Ciências Contábeis, Rodrigues (2008) e Oliveira 

(2010) encontram resultados semelhantes, apesar de considerarem diferentes sujeitos em suas 

pesquisas. Rodrigues (2008) se utiliza de entrevistas com professores e observação de aulas, 

enquanto Oliveira (2010) realiza entrevistas com os estudantes, buscando compreender sua 

percepção sobre a prática pedagógica dos professores. 

Nos dois estudos observa-se a presença e valorização de elementos do ensino tradicional na 

prática dos professores. Ao analisar o discurso e as aulas dos docentes, Rodrigues (2008) 

constata sua sólida formação técnico-científica, mesmo em casos de professores em início de 

carreira, bem como o domínio da prática contábil, elementos essenciais para um ensino baseado 

na transmissão de conhecimentos e do “saber fazer”. 

Todos os professores evidenciaram ter uma formação técnico-científica condizente com 

sua área de atuação contábil nas observações realizadas, demonstrando domínio do 

assunto que estava sendo discutido. Esta formação também é evidenciada quando da 

correção dos exercícios propostos aos alunos, que é feita detalhadamente, 

comprovando assim o domínio quanto à questão desenvolvida. (Rodrigues, 2008, p. 

67). 

 
Segundo Rodrigues, grande parte dos docentes da área de Contabilidade possui conhecimento 

da prática profissional em que os estudantes estão sendo formados. Além de exercerem a 

docência, são também empresários ou funcionários de empresas privadas ou públicas, atividades 

bastante valorizadas e até mesmo responsáveis pela contratação desses docentes no ensino 

superior. 

No modelo da racionalidade técnica, o conteúdo do ensino é formado pelos conhecimentos 

científicos e sua finalidade assenta na transmissão dos conhecimentos produzidos pela pesquisa 

científica. De acordo com Pimenta & Anastasiou (2002, p. 184) existe, neste enfoque, “clara 

subordinação entre conhecimento teórico e conhecimento prático aplicado”. 

Contudo, como observa Cunha (2006), os problemas enfrentados atualmente pelos professores 

não estão relacionados com o domínio do conhecimento específico da disciplina e conteúdos 

ministrados, mas sim com saberes de diferentes naturezas.  



Os impasses que os professores enfrentam cada vez menos dizem respeito ao domínio 

do conteúdo de suas matérias de ensino, ainda que reconheçam nele uma condição 

fundamental de seu trabalho. Os desafios atuais da docência universitária parecem 

estar requerendo saberes que até então representam baixo prestígio acadêmico no 

cenário das políticas globalizadas, porque extrapolam a possibilidade de quantificar 

produtos. Assumem que a docência é uma ação complexa, que exige saberes de 

diferentes naturezas, alicerçados tanto na cultura em que o professor se produz, como 

na compreensão teórica que lhe possibilita justificar suas opções. Teoria e prática, 

articuladas entre si, se constituem nos alicerces de sua formação. (Cunha, 2006, p. 28). 

  

Corroborando tal afirmação, os dados de Rodrigues (2008) evidenciaram a precária formação 

pedagógica dos docentes. O autor percebe na fala e na prática dos professores suas dificuldades 

com questões de metodologia de ensino, o que limita as aulas, o fazer do professor a processos 

de exposição e repetição para que o aluno assimile o que foi exposto. Para Rodrigues, o ensino 

praticado como repetição, não se concretiza como prática educativa em sua totalidade e segundo 

Libâneo (2002, p. 29): 

O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, a 

aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimentos, não subsistem 

mais. Isso não quer dizer abandono dos conhecimentos sistematizados da disciplina 

nem da exposição do assunto. O que se afirma é que o professor medeia a relação ativa 

do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas 

considerando os conhecimentos, a experiência e os significados que os alunos trazem à 

sala de aula, seu potencial cognitivo, suas capacidades e interesses, seus 

procedimentos de pensar, seu modo de trabalhar. Ao mesmo tempo, o professor ajuda 

no questionamento dessas experiências e significados, provê condições e meios 

cognitivos para a sua modificação por parte dos alunos e orienta-os, intencionalmente, 

para objetivos educativos. Está embutida aí a ajuda do professor para o 

desenvolvimento das competências do pensar, em função do que coloca problemas, 

pergunta, dialoga, ouve os alunos, ensina-os a argumentar, abre espaço para 

expressarem seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam para a aula 

sua realidade vivida. É nisso que consiste a ajuda pedagógica ou mediação 

pedagógica.  

 

Infelizmente, segundo Oliveira (2010) nem sempre é esse professor mediador do conhecimento 

que se encontra no ensino superior privado. O mais frequente é a existência de professores 

manipuladores do poder e autoridade de sua profissão. Seu fazer pedagógico deixa a desejar nas 

salas de aulas, inexistindo a reflexão sobre seu próprio ato pedagógico. Muitos docentes se 



consideram detentores da verdade absoluta, a qual será transmitida aos alunos por meio de aulas 

expositivas. 

Como observam Pinto & Fernandes (2010) os professores que evidenciam uma ênfase na 

racionalidade técnica não mencionam a importância de se desenvolver nos estudantes a 

capacidade de olhar criticamente para a realidade em que vivem. Tais professores parecem não 

perceber as consequências sociais mais amplas, decorrentes deste posicionamento. A educação, 

assim entendida, é excludente, coloca-se a serviço da classe dominante, beneficiando àqueles 

poucos que já têm muito, pois à classe trabalhadora resta trabalhar, não para a satisfação de suas 

necessidades humanas, mas para aumentar o lucro de poucos privilegiados. 

Ao indagar os professores sobre o que destacariam como atributos para o sucesso no exercício 

da docência, os professores ressaltaram o domínio do conhecimento técnico e o bom 

relacionamento com os alunos, elementos também evidenciados na pesquisa de Oliveira (2010) 

e Pinto (2010). A fala de um dos professores entrevistado por Rodrigues (2008, p. 73) 

exemplifica a valorização de tais elementos no ensino superior privado:  

 
Eu acredito que o que contribui no exercício da docência é o equilíbrio desses dois 

componentes. Você tem de mostrar um conhecimento do que você está dizendo, agora 

esse conhecimento tem que ser passado de uma forma simpática, através de um bom 

relacionamento com os alunos. Então eu procuro me relacionar bem com os alunos, 

não é ser bonzinho, é ser bom. Respeitar o ser humano, qualquer aluno merece o nosso 

respeito como pessoa e agindo dessa forma, eu acredito que é pavimentado um 

relacionamento, uma estrada, vamos dizer assim, que por aí possa passar o 

conhecimento. (P3). 

 

Tal fala permite evidenciar a importância atribuída pelos próprios professores à questão do 

domínio do conhecimento a ser transmitido, da sua formação técnico-instrumental, elementos 

constitutivos de uma visão técnica de ensino, porém vemos também um dado que 

aparentemente destoa de tal racionalidade técnica: a preocupação com o estabelecimento de um 

bom relacionamento com os estudantes. 

Entendemos que essa preocupação explicitada pelo docente nos alerta para a importância de se 

analisar as ênfases nas concepções e práticas dos professores, não assumindo o determinismo de 

uma única racionalidade em sua prática. Conforme já apontado anteriormente, a preocupação 

com o bom relacionamento professor-aluno aparece também em outras pesquisas e pode estar 

associada tanto ao contexto das políticas neoliberais que impactam diretamente o cotidiano dos 

professores, exigindo maior atenção para com o cliente que está pagando por um determinado 

“produto”, quanto ao crescimento da influência da racionalidade subjetivo-interpretativa no 

ensino superior.  



 

Considerações Finais: Desafios para a docência  

Apesar da identificação de uma ênfase na racionalidade técnica no ensino superior privado 

brasileiro, as pesquisas realizadas por Fernandes (2002), Pinto (2010), Oliveira (2010) e 

Rodrigues (2008) permitem perceber também a complexidade e multidimensionalidade das 

concepções que orientam as práticas pedagógicas dos professores, o que sinaliza a possibilidade 

de desenvolvimento de novas práticas no cotidiano da aula universitária (Cunha, 2006). 

Segundo Tardif & Lessard (2005, p. 21) a docência é uma das mais antigas ocupações modernas 

e tem adquirido um status cada vez maior. As transformações atuais que caracterizam a 

sociedade do conhecimento, o mundo do trabalho e o capitalismo flexível “constituem um 

momento intelectualmente propício para refletir melhor e de maneira crítica sobre os modelos 

teóricos do trabalho que têm servido, até hoje, de referências à análise da docência”.  

Nesse sentido os autores oferecem importante contribuição ao debate, introduzindo nas 

discussões sobre a docência a questão da especificidade da profissão, ou seja, a existência de um 

“objeto humano” que modifica profundamente a própria natureza do trabalho e a atividade do 

trabalhador. (Oliveira & Fernandes, 2011). 

Na medida em que o objeto humano com o qual o docente trabalha é, principalmente, o 

estudante, o tratamento reservado ao objeto não pode ser reduzido à sua transformação objetiva, 

técnica e instrumental.  Mas deve envolver as questões complexas do poder, da afetividade e da 

ética, que são inerentes à interação humana, a relação com o outro (Tardif & Lessard, 2005). 

Os resultados das pesquisas apresentadas evidenciam o interesse dos estudantes e alguns 

indícios de mudança nas práticas dos professores que vão nessa direção e se constituem em um 

dos desafios postos à docência no ensino superior privado.  

Ao falarem sobre as principais características de professores marcantes, os estudantes que 

participaram da pesquisa de Oliveira (2010, p. 80) destacaram principalmente aquele que 

apresenta um bom relacionamento interpessoal. Para a autora os resultados pertinentes a esta 

categoria, mostram que “o professor é um referencial em muitos momentos da vida do aluno. 

Todos os entrevistados afirmaram que já se espelharam ou se espelham em seus professores, em 

algum momento. O lado afetivo do professor e seu jeito de ser são elementos marcantes”.  

Outra colocação dos estudantes, no estudo de Oliveira (2010, p. 69) destaca como professor 

ideal aquele que consegue transmitir o conhecimento e a prática da profissão numa “aula 

dinâmica [...] onde a gente faz o debate, faz os exercícios, onde o professor é didático”. Tal 

posicionamento, apesar de ainda centrar a responsabilidade pelo processo de aprendizagem no 

professor já permite visualizar outro perfil de docente para o ensino superior privado, em que o 

ensino não se limita a aulas expositivas. 



Entretanto, para que os docentes superem a ideia do profissional “dador de aulas” (Pimenta & 

Anastasiou, 2002, p. 126), torna-se necessário, além do investimento das instituições 

particulares na profissionalização continuada de seus professores, uma verdadeira mudança de 

caráter socioeconômico e político mais amplo no estatuto da profissionalidade docente, 

investindo-se na formação inicial e continuada, reestruturando-se o quadro de carreira, 

condições de trabalho e de salários dos professores, assumindo-se políticas educacionais e de 

formação de professores que realmente valorizem a profissão docente. 

Como afirmam Pimenta & Anastasiou (2002, p.103) o ensino nas universidades tem como 

característica um processo de busca e de construção científica e crítica de conhecimentos. “As 

transformações da sociedade contemporânea consolidam o entendimento do ensino como 

fenômeno multifacetado” e sinalizam a necessidade de “disseminação e internalização de 

saberes e modos de agir (conhecimentos, conceitos, habilidades, procedimentos, crenças, 

atitudes)”.  

Nesse contexto, as autoras destacam a contribuição do enfoque crítico-reflexivo (Gimeno 

Sacristán, 2002; Contreras, 2002; Zeichner, 2008) na formação de professores, em que a 

centralidade do professor se traduz “na valorização do seu pensar, do seu sentir, de suas crenças 

e de seus valores como aspectos importantes para a compreensão do seu fazer”, não apenas de 

sala de aula, uma vez que os docentes não se limitam a executar currículos, mas também os 

elaboram, definem e reinterpretam (Pimenta & Anastasiou, 2002, p. 130). 

Entretanto, também concordamos com Pimenta (2002, p. 45) quando questiona as apropriações 

da perspectiva da reflexão nas reformas educacionais de cunho neoliberal, as quais transformam 

o conceito de professor reflexivo em mero termo, ou expressão da moda, “à medida em que o 

despe de sua potencial dimensão político-epistemológica, que se traduziria em medidas para a 

efetiva elevação do estatuto da profissionalidade docente”. 

Contrariamente, a valorização da profissão docente na perspectiva do professor como intelectual 

crítico e reflexivo, na sociedade e na constituição de políticas educacionais emancipatórias 

consiste num dos maiores desafios para a real elevação da profissionalidade dos professores no 

Brasil. 
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Resumo: 

Este artigo objetiva discutir a concepção e a prática da inovação pedagógica no ensino superior 

compreendida como ruptura paradigmática. Para tanto contextualizamos as transformações 

pelas quais vem passando a universidade, a sociedade e o conhecimento em decorrência das 

mudanças sociais, econômicas e culturais que tem alterado substantivamente o modo de 

produzir a vida em sociedade. Em seguida apresentamos os pressupostos teóricos do que 

chamamos de inovação pedagógica no ensino universitário apontando para a teoria da 

complexidade e da transdisciplinaridade como possibilidade efetivamente inovadora para a ação 

docente neste nível de ensino. 
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Universidade, sociedade, conhecimento: novos paradigmas  

Produzir a vida em sociedade sempre colocou a humanidade frente a grandes desafios. Na atual 

sociedade um destes desafios diz respeito diretamente às condições de produção e de 

apropriação do conhecimento produzido na universidade. De um lado, observamos a forte 

subordinação da produção do conhecimento universitário a um modelo econômico 

deliberadamente predatório e, de outro, paradoxalmente, testemunhamos o potencial 

transformador desse conhecimento quando, em diversas situações, fomenta o desenvolvimento 

de um pensamento vasto e contextualizado acerca da sociedade e das relações que nela se 

estabelecem. 

Pensando assim, somos levados a concordar com Sagam (1994, p. 206), quando defende que o 

"desenvolvimento de um pensamento vasto e poderoso torna-se desesperadamente urgente", 


