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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", 



sobretudo na sociedade atual na qual profundas e aceleradas transformações políticas, 

econômicas e sociais estão em curso. Nesse sentido, referendando o potencial privilegiado da 

educação, em todos os seus níveis, sobretudo no ensino superior, como elemento propiciador do 

desenvolvimento de um pensamento vasto e contextualizado é que tentaremos, nos limites deste 

trabalho, formular nossas considerações. Estas vão ao encontro das idéias de autores como 

Barnett (2005), Morin (2007a, 2007b, 1999), Santos (2009) e Souza (2009), que em seu 

conjunto nos alertam acerca do importante período de transição pelo qual passa a humanidade. 

Para Souza (2009), os desafios deste processo de transição, 

 
[...] não se limitam a uma dimensão ou outra, nem se localizam neste ou naquele país, 

mas envolvem diferentes dimensões - culturais, sociais, políticas, morais, espirituais – e 

afetam os mais diferentes aspectos da vida: a saúde, educação, meio ambiente, 

economia, política, relações, etc. (SOUZA, 2009, p. 1). 

 

Para Barnett (2005), estamos vivendo em um contexto histórico no qual as estruturas pelas quais 

explicamos o mundo estão se multiplicando rapidamente, dificultando, a cada dia, nossa 

compreensão sobre a realidade. 

 
Estamos em uma situação de supercomplexidade quando nossas próprias estruturas 

para tornar o mundo inteligível estão em debate [...]. Nós não sabemos e não podemos 

saber com nenhuma certeza quem somos. Parece que estamos à beira da alienação 

coletiva. Não existe nenhuma segurança no mundo (BARNETT, 2005, p.94).  

 

Compartilhando da compreensão destes autores acerca das aceleradas transformações nos 

modos de produzir a vida em sociedade é que tentaremos formular nossas reflexões sobre a 

atual perspectiva da educação superior oferecida na universidade27. Para tanto, também se faz 

necessário destacar as idéias de alguns estudiosos da problemática da universidade no Brasil e 

no mundo como Campos e Silvestre (2004), Zabalza (2004), Chauí (2001; 2003), Barnett 

(2005) e Isaia (2006), que discutem, dentre outros temas, a função social desta instituição e as 

transformações que nela vem se operando ao longo da história. Contudo, é importante ressaltar 

que o entendimento comum entre estes pesquisadores é o de que a universidade desempenhou e 

continua desempenhando, nos diferentes períodos e diversas sociedades que a acolheu, um papel 

fundamental na formação dos indivíduos que nela tiveram a oportunidade de adentrar e 

permanecer. 

                                                           
27 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB – Lei 9394/96 - O ensino superior 
pode ser oferecido por instituições que não detém o status de universidade (Nota da autora).  



Campos e Silvestre (2004) ressaltam o papel da universidade como aquela comprometida com a 

formação de profissionais, cujos objetivos abarcam o atendimento às necessidades da sociedade, 

colocando-se como local privilegiado para a produção de conhecimento, de discussões e debates 

e o consequente desenvolvimento de diversas áreas de conhecimento. 

Também para Zabalza (2004, p. 21), a universidade é considerada como “cenário formativo” 

devido à enorme variedade de fatores que se relacionam em seu interior como professores, 

alunos, recursos e pressões para que mudanças sejam realizadas. 

Barnett (2005), por sua vez, afirma que a universidade, embora tenha sido fundada sob os ideais 

de autonomia e independência do pensamento e do saber, em face da religião e do Estado, na 

atualidade, esta instituição vive sob total heteronomia frente às demandas do mundo liberal 

como os mercados financeiros, a tecnologia da informação, a transferência de tecnologia, a 

multiplicação do capital econômico da sociedade, dentre muitas outras variáveis que vem 

delineando, no entendimento do autor, o papel que a universidade tem sido chamada a 

desempenhar na atual sociedade.  

Em Chauí (2001; 2003) temos que a universidade se constituiu como uma instituição social e, 

como tal, exprime, de maneira determinada, a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade da qual participa. Entretanto Chauí (idem) defende que é preciso tomar a universidade 

do ponto de vista da sua autonomia e de sua expressão social e política, construída ao longo de 

sua existência, cuidando para não correr em busca da idéia de “modernização”, muitas vezes, 

esvaziadas de sentido. Conforme argumenta a autora, a busca cega pela chamada 

“modernização” significa submeter a sociedade como um todo e as universidades públicas, em 

particular, a modelos, critérios e interesses que servem diretamente ao capital e não aos direitos 

dos cidadãos 

Assim como Barnett (2005) e Chauí (2003), Isaia (2006) também destaca o comprometimento 

entre universidade e sociedade e as transformações pelas quais o cenário universitário está 

passando, em razão das mudanças que vem ocorrendo na sociedade contemporânea. Estas são 

assim explicitadas pela autora: 

 

[...] de um bem cultural, a universidade passou a ser um bem econômico; de um lugar 

reservado a poucos, tornou-se um lugar para o maior número possível de pessoas; de 

um lugar direcionado ao aprimoramento dos indivíduos, tornou-se um bem cujo 

benefício é o conjunto da sociedade; e, ainda, transformou-se em mais um recurso do 

desenvolvimento social e econômico dos países, submetendo-se às mesmas leis políticas 

e econômicas; faz parte das dinâmicas sociais e está sujeita aos mesmos processos e às 

mesmas incertezas do âmbito político, econômico ou cultural que afetam todas as 

instituições sociais (ISAIA, 2006. p. 64).  



 

Compreendendo a universidade a partir das perspectivas apresentadas por estes autores, 

verificamos que, embora esta instituição tenha se constituído como espaço privilegiado de 

produção do conhecimento e desenvolvimento do pensamento e da crítica, esta tem sido 

fortemente tensionada a submeter-se às exigências impostas pelo modelo econômico vigente.  

Quanto à sociedade atual, também chamada de “sociedade do conhecimento”, “sociedade da 

informação” ou “sociedade do aprendizado” (BARNETT, 2005, p. 35), Chauí (2003) a 

caracteriza da seguinte forma: nela faz-se um uso intensivo e competitivo dos conhecimentos; o 

conhecimento e a informação passam a compor o próprio capital; o capital passa a depender do 

conhecimento para sua própria reprodução e acumulação; a informação prevalece sobre o 

próprio conhecimento; a sociedade do conhecimento é regida pela lógica do mercado. 

Concordamos com Chauí (2003) que esta compreensão acerca da sociedade, de modo algum, 

pode indicar avanço e desenvolvimento autônomo das universidades, em especial as públicas, 

enquanto espaços de produção de saber comprometidos com a vida de suas comunidades e 

articuladas ao desenvolvimento social e humano de suas populações. Esta afirmação se sustenta 

quando observamos a forma como a universidade tem respondido às novas demandas pelo 

conhecimento, requisitados pela sociedade “do conhecimento”, “da informação” ou “do 

aprendizado” na qual, mais do que nunca se voltam para o “desempenhodorismo” (BARNETT, 

2005) das instituições de ensino superior universitário. Esta forma de inserção social destas 

instituições tem legitimado, em grande medida, a heteronomia universitária, o que leva segundo 

Chauí (2003), à produção de conhecimento destinado ao aumento de informações para o capital 

financeiro, submetendo-se às suas necessidades e sua lógica.  

Boaventura Souza Santos (2009) nos faz um alerta importante acerca disso. Segundo este autor, 

nos últimos anos começaram a se alterar significativamente as relações entre conhecimento e 

sociedade. Tais alterações, no entendimento deste autor, prometem ser tão profundas a ponto de 

transformarem as concepções acerca do que entendemos por conhecimento e também por 

sociedade. Assim, para Santos (idem): 

 

O conhecimento universitário – ou seja, o conhecimento científico produzido nas 

universidades [...] foi, ao longo do século XX, um conhecimento predominantemente 

disciplinar cuja autonomia impôs um processo de produção relativamente 

descontextualizado em relação às premências do quotidiano das sociedades (SANTOS, 

2009, P. 28). 

  



Entretanto, é preciso considerar que a produção do conhecimento científico, sob o paradigma da 

ciência moderna28, mesmo marcado pela “descontextualização”, em relação às premências do 

quotidiano das sociedades, conforme afirma Santos (2009), seu desenvolvimento vem 

proporcionando inúmeros avanços científicos e tecnológicos. Mas também é necessário 

considerar que isso se dá a custos sociais elevadíssimos, sendo a restrição de grande parte da 

população a seus benefícios um de seus aspectos mais perversos.  

O avanço científico e tecnológico ora vivenciado vem ocorrendo, conforme salientam Santos 

(2009), Morin (2007), Souza (2009), à custa da redução, fragmentação e simplificação do 

conhecimento, portanto na contramão do desenvolvimento de um pensamento crítico e 

comprometido com a transformação social. Para estes autores, a produção do conhecimento 

universitário, sob o pacto estabelecido com o setor produtivo, pautado por uma visão 

reducionista de se entender e de se explicar o mundo, impôs outras formas de relacionamento 

entre o homem, a sociedade e o conhecimento que se constituiu sob o paradigma da ciência 

moderna.  

Segundo Souza (2009): 

 
A forma como esse paradigma impregnou a ciência moderna provocou gradativamente 

a fragmentação do pensamento, a unilateralidade da visão, pois de acordo com essa 

forma de conceber, todos os fenômenos complexos, para serem compreendidos, 

necessitam ser reduzidos às suas partes constituintes. 

Esta concepção provocou a exclusão do pensador de seu próprio pensar, modificou os 

valores e as relações entre os homens, deu origem a uma nova forma de ciência que 

passou a predominar: uma ciência materialista, determinista, cheia de certezas, que 

ignora as interações que existem entre os indivíduos, entre ciência e sociedade, entre 

técnica e política, entre cultura e conhecimento (SOUZA, 2009, p. 5) 

 

O paradigma da ciência moderna e, portanto, da sociedade moderna tem estirpado do sujeito 

moderno sua predisposição de questionador das relações, conhecimentos e fatos sociais que 

dizem respeito a sua própria condição humana. O conhecimento é apresentado como verdade 

inquestionável, capaz de ensinar tudo a todos.  

Em contraposição a esta perspectiva, pesquisadores como Morin (2007) e Santos (2009) vêm 

nos apresentando importantes críticas que apontam para o questionamento do conhecimento 

produzido sob as bases da ciência moderna. Estes estudos têm identificado insuficiências 
                                                           
28 A ciência moderna, com o propósito de conhecer o mundo e explicá-lo, reduziu as possibilidades deste 
conhecimento ao “simplificar” a forma de apreensão da realidade. Com as idéias de ordem, 
separabilidade e de razão, a ciência produziu um conhecimento que, ao fim de séculos, resultou 
fragmentado, insuficiente para apreender o todo. (Nota da autora) 



teórico-práticas na formulação de explicações para os problemas demasiadamente complexos 

vividos nos dias atuais, contribuindo, desse modo, para a formulação de um novo paradigma 

para a ciência. A formulação deste novo paradigma tem se pautado, por exemplo, na teoria da 

complexidade e da transdisciplinaridade e propõe, em linhas gerais, a “reforma” do pensamento 

simplificador, apontando para o pensamento complexo, integrador. 

De acordo com Morin (2007), os conceitos acerca da complexidade e da transdisciplinaridade 

reúnem um conjunto de princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos outros, poderia 

oferecer as condições para a construção de uma concepção complexa sobre o universo. Segundo 

este autor, o paradigma da complexidade se contrapõe às formas de explicação mecanicista, 

fragmentada e reducionista, estabelecidas pela ciência moderna como modelos de verdades 

inquestionáveis. 

 
[...] o tema da complexidade e da trasndisciplinaridade, devo dizer que são dois termos 

inseparáveis que remetem um ao outro. Antes de tudo se eu tomo o sentido primeiro da 

palavra complexidade, ou seja, a raiz latina da palavra “complexus”, aquilo que é 

tecido conjuntamente, aquilo que deve enlaçar. Nesse sentido, é certo que os 

conhecimentos que se encontram atualmente separados, fragmentados, enclausurados 

em disciplinas, não podem se ligar uns aos outros. Não se pode perceber o tecido 

comum. Portanto a complexidade exige a transdisciplinaridade (MORIN, 2007, p. 22). 

 

O paradigma da complexidade considera ainda a interdependência entre os fenômenos sociais e 

humanos, valorizando, também, os aspectos internos do indivíduo, buscando compreender a 

totalidade do homem e de suas relações com a sociedade e a natureza.  

Certos do potencial emancipador da educação, conforme afirmamos anteriormente buscaremos 

no tópico seguinte refletir a respeito da configuração de novas perspectivas para o ensino 

superior universitário pautadas pela teoria da complexidade e da transdisciplinaridade. 

Para tanto, tentaremos nos aproximar do conceito de inovação pedagógica, aqui compreendida 

como ruptura paradigmática, tendo em vista a defesa de um ensino superior universitário 

efetivamente inovador que considere a contextualidade e a interdependência entre homem, 

sociedade e natureza. Esta tentativa repousa na compressão de que os processos sociais e 

humanos se manifestam de modo complexo e sua inteligibilidade depende de explicações 

também complexas. 

 

 

 



 

 

Inovação pedagógica: alguns pressupostos conceituais 

As referências à expressão inovação pedagógica ou somente inovação têm sido recorrentes no 

campo educacional brasileiro desde o final da década de 1950 e início dos anos de 1960 

(MESSINA, 2001). Segundo esta autora, o termo inovação fora importado para a educação do 

mundo da produção e da administração trazendo para o campo educacional concepções e 

princípios inerentes àquele universo. De modo geral, tais concepções apóiam-se na idéia de que 

a inovação na área da educação, assim como na administração, constitui-se em um processo que 

embora aponte para melhorias da área somente pode se desenvolver por meio de etapas 

previsíveis. 

De fato não podemos negar que a utilização do termo inovação vinculado à educação, desde seu 

surgimento, esteve relacionado à busca de melhoria de um estado de coisas que estão postas, 

porém, tanto o conceito quanto a prática da inovação, relacionada à educação alteraram-se 

significativamente ao longo dos últimos anos e, mais do que nunca, seu entendimento 

compartilhado entre vários autores representa, além do compromisso com a melhoria de 

determinadas condições passa a se orientar, na atualidade, para uma perspectiva educacional 

potencialmente transformadora das relações sociais.  

É necessário esclarecer que o termo inovação também trás consigo diferentes acepções que são, 

muitas vezes, empregadas de forma pouco refletida levando a um uso nem sempre adequado do 

termo quando relacionado à educação. Freqüentemente observamos a utilização do termo 

inovação como sinônimo de mudança de renovação ou de reforma. 

Acerca desta compreensão Messina (2001) nos afirma que inovação não diz respeito a uma 

mudança qualquer. A inovação precisa estar carregada de um caráter intencional, afastando do 

seu campo as mudanças produzidas pelas imposições do sistema: 

 
A mudança imposta produz ambivalência e dificuldade para compartilhar o sentido da 

ação, e o pressuposto é que o sentido da mudança deve ser compartilhado pelo grupo 

que está participando. Além disso, [...] qualquer mudança envolve uma perda do estado 

anterior, ansiedade e incerteza. Nenhuma dessas manifestações é reconhecida pelas 

reformas (MESSINA, 2001, p. 230). 

 

Para a autora a inovação também não é uma simples renovação, pois inovar implica uma ruptura 

com a situação vigente, mesmo que seja temporária e parcial. Inovar faz supor trazer à realidade 



educativa algo efetivamente "novo", ao invés de renovar que implica fazer aparecer algo sob um 

aspecto novo, mas não modificando radicalmente sua essência. 

Inovação, também não é sinônimo de reforma uma vez que esta compreensão poderá ser 

relacionada apenas ao conceito de "inovação instituída", quer dizer, uma inovação que resulta 

do exercício de um poder instituído (MESSINA, 2001). 

Concordamos com Cunha (2009), quando afirma que os processos inovadores são aqueles que 

se encontram relacionados às perspectivas de emancipação comprometidas, sobretudo, com as 

rupturas paradigmáticas em relação ao atual modelo estabelecido de se produzir a vida em 

sociedade. Depreendemos dessa compreensão que tais processos atuam efetivamente no sentido 

de mudanças, colocando-se na contramão de processos hegemônicos de regulação das relações 

sociais de modo geral, dentre estas a relação entre sociedade e universidade. 

Souza (2008), também compreende que os processos efetivamente inovadores na educação 

necessitam caminhar “rumo à emancipação comprometida com rupturas paradigmáticas, 

utilizando-se de ferramentas que incentivem e viabilizem a criação, a análise, o fluxo de ideais e 

oportunidades de aprimoramento das relações interpessoais e as experiências vivenciadas” (p. 

58-59).  

Tomando a compreensão acima acerca da concepção e da prática da inovação como 

possibilidade de emancipação humana, reafirmamos juntamente com as autoras o caráter 

transformador dessa perspectiva de inovação quando pensada para o campo educacional em 

geral, e particularmente para o ensino superior universitário. Tal perspectiva forja-se, sobretudo, 

a partir da reflexão radical, individual e coletiva, dos processos educacionais, suas implicações e 

vicissitudes reveladas no cotidiano educacional e na vida das pessoas envolvidas nos processos 

educativos. Desse modo, o sentido de inovação relacionado à busca efetiva pela melhoria de um 

estado de coisas com vistas à transformação social necessita ser a tônica, quando se pretende 

assumir uma perspectiva pedagógica efetivamente inovadora no ensino superior. 

Assim, coadunamos com a idéia de que a inovação traz algo de "novo", ou seja, algo ainda não 

estreado; é uma mudança, mas intencional e bem evidente; exige um esforço deliberado e 

conscientemente assumido; requer uma ação persistente; tenciona melhorar a prática educativa; 

o seu processo deve poder ser avaliado; e para se poder constituir e desenvolver requer 

componentes integrados de pensamento e de ação. Inovação deve ser, portanto, entendida como 

uma mudança deliberada e conscientemente assumida, visando à melhoria da ação educativa e a 

transformação social. 

A partir desse entendimento, algumas questões têm mobilizado nossas reflexões acerca dos 

modos de ensinar e aprender no ensino superior universitário que podem ser assim apresentadas: 



o que significa aprender no ensino superior em tempos tão complexos? No que se constitui 

ensinar em uma universidade e em uma sociedade em acelerada transformação?  

Na tentativa de compreender e transformar as relações entre o ensinar e o aprender em uma 

universidade em ruínas (BARNETT, 2005), coadunamos com a teoria da complexidade e da 

transdisciplinaridade como possibilidade efetivamente inovadora da ação docente no ensino 

superior entendendo-a como potencialmente promotora do desenvolvimento de um pensamento 

vasto e contextualizado acerca do homem, da sociedade e da natureza em um mundo em 

acelerada transformação.  

 

Docência Universitária: Complexidade e Transdisciplinaridade como possibilidade 

inovadora 

Em pleno século XXI, as instituições de ensino, de modo geral, e, particularmente, as de ensino 

superior persistem em continuar enquadradas em concepções tradicionais29 de se ensinar e de se 

aprender. Semelhante aos demais níveis de ensino, uma parte significativa das práticas 

pedagógicas desenvolvidas no ensino superior encerram em si relações entre ensino e 

aprendizagem que tiveram sua razão de ser no início do século passado e se adaptavam mais a 

um mundo compreendido como permanente e estático do que a um mundo em constante 

processo de transformação. De modo geral, os processos de ensinar e de aprender na 

universidade, apesar das exigências crescentes de desempenho da universidade atrelado, 

sobretudo, ao mundo da produção e dos negócios, estão se desenvolvendo de forma pouco 

articulada às demandas por um pensamento abrangente e reflexivo acerca das questões que 

envolvem a vida em sociedade, apesar de seu potencial privilegiado para o desempenho desta 

função (SAGAN, 1994). 

Todavia, conforme Magalhães e Souza (s/d), este modo de conceber o ensino, a aprendizagem, a 

produção do conhecimento, a ciência, enfim, a produção da vida em sociedade pautados pela 

fragmentação, a dualidade e a separatividade, características do paradigma moderno de 

produção do conhecimento passaram, nos últimos tempos, a ser fortemente questionadas pela 

física quântica e pela psicologia transpessoal (CAPRA, 1990, apud MAGALHÃES & SOUZA 

s/d, p. 2). Alguns destes questionamentos têm apontado para a formulação de um novo 

paradigma para a produção do conhecimento já chamado de paradigma da complexidade e da 

transdisciplinaridade. Este considerado pelas autoras como efetivamente inovador, pois 

inaugura, dentre muitos aspectos importantes, novas formas de se compreender as relações entre 

                                                           
29 O modelo tradicional é caracterizado pela transmissão de um saber estático e permanente; autoridade e 
hierarquia; passividade e receptividade do aluno; formalismo e rigidez; intuição; memorização; 
simplicidade, análise e progressividade da aprendizagem; emulação; uniformidade; seleção; elitismo 
(CARDOSO, 1993). 



o ensinar e o aprender na universidade, tendo em vista a contextualidade e a interdependência 

entre homem, sociedade e natureza (CUNHA, 2009). Neste novo paradigma, pressupõe-se, 

inexoravelmente, o reconhecimento de manifestações alternativas de saberes e experiências nas 

quais objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria e prática, cultura e natureza 

possam ser entendidas como formas complementares de entender e de explicar o mundo a nossa 

volta. Esta compreensão implica, também, em assumir a gestão participativa envolvendo os 

sujeitos em todos os processos, desde a concepção à avaliação; defende a reconfiguração dos 

saberes para além daqueles validados academicamente e propõe a reorganização da relação 

teoria e prática, entendendo a segunda como inspiradora da primeira.  

Assim, diante da premência de buscarmos referenciais efetivamente inovadores para a docência 

no ensino superior do século XXI, que façam frente aos desafios postos em um mundo 

supercomplexo (BARNETT, 2005), defendemos juntamente com Magalhães e Souza (s/d) o 

paradigma da complexidade e da transdisciplinaridade como uma possibilidade efetivamente 

inovadora para a ação pedagógica no ensino superior, em uma “universidade em ruínas” 

(BARNETT, idem). Defendemos que uma perspectiva efetivamente inovadora de ensinar e, 

portanto, de aprender no ensino superior deve levar em conta os atributos inerentes ao conceito 

de inovação compartilhado entre as autoras trazidas anteriormente (MESSINA, 2001; 

CUNHA, 2009; SOUZA, 2008). Em síntese, este se refere a uma ação intencional, deliberada 

e persistente da prática pedagógica, que tenciona melhorar os processos educativos e 

transformar as relações sociais, exigindo componentes integrados de um pensamento complexo, 

integrador. 

 

Inconclusões 

Nosso entendimento acerca da docência inovadora no ensino superior em tempos 

supercomplexos, longe de apontar saídas inequívocas para a questão, defende a busca por 

construções coletivas de novos caminhos, uma vez que aqueles há muito trilhados, 

perceptivelmente, não têm levado a humanidade ao desenvolvimento de um pensamento 

suficientemente abrangente, que possa contribuir para a proposição de formas mais 

humanizadas de sociabilidade. Desse modo, reafirmamos a necessidade e a urgência de 

assegurarmos, na formação oferecida no ensino superior, a constituição de dimensões de 

compreensão amplas acerca da contextualidade e da interdependência entre homem, sociedade e 

natureza proposta pela teoria da complexidade e da trasndisciplinaridade, ultrapassando, assim 

as idéias de saparatividade, de fragmentação do conhecimento e consequentemente de se 

compreender a realidade. 



Entendemos, assim como Magalhães e Souza (s/d, p. 12), que “a complexidade da formação 

superior exige que o professor compreenda que as influências de um indivíduo sobre a 

sociedade ou da educação sobre o aprendiz, produzem a nossa sociedade.” Portanto, a 

contribuição da educação superior para a produção de uma nova sociedade também passa pelos 

processos de ensinar e aprender na universidade. Estes processos, além de garantir que os 

estudantes apreendam os conceitos e princípios inerentes a determinado campo do saber, 

precisam garantir-lhes, ainda, o desenvolvimento de um pensamento abrangente acerca da 

interdependência entre os fenômenos sociais e humanos e os determinantes sócio-histórico-

culturais que os constituem.  

Podemos notar que não são simples os desafios postos ao professor inovador, cujo compromisso 

com a docência no ensino superior se paute pela perspectiva da transformação dos modos de 

produzir a vida em sociedade tendo em vista a conquista de melhores condições de vida para 

todos (RIOS, 2010). 
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