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Resumen 
Na presente comunicação fazemos uma análise da didática universitária brasileira, por 
meio de quatro pesquisas acadêmicas, buscando compreender os limites, as 
possibilidades e a ressignificação das práticas pedagógicas.  Os resultados trazidos 
para discussão são frutos de metodologias de investigação de cunho qualitativo, com 
utilizações de diferentes estratégias de investigação. Os resultados, explicitados no 
texto de cada simposista, apontam, de um lado, que a preparação didática para a 
docência superior ainda apresenta enfoque tecnocrático e com abordagem nas 
dimensões propositiva, normativa e instrumental. Também, secundariza os 
pressupostos teóricos e epistemológicos da prática docente e as dimensões profissional 
e pessoal do professor. Porém, por outro lado, existem outras experiências na docência 
superior presencial e a distância com foco em uma perspectiva reflexiva. Estas se 
traduzem, dentre outros aspectos, na valorização da consciência dos universitários 
sobre o seu processo de aprendizagem, por meio da utilização de metodologias ativas, 
portfólios reflexivos e o uso das TDIC a serviço das aprendizagens.   

 

Introdução 
Em um cenário de mudanças paradoxais, a didática universitária tem sido usada como 
instrumento para a concretização e a afirmação das políticas neoliberais, que tomam 
cor, forma e movimento no interior das universidades, desafiando docentes e 
estudantes em seus papéis e instigando-os a se posicionarem socialmente, diante do 
novo acordo político em expansão (BALL, 2004). Nesse sentido, a política educativa 
universitária deve tentar conciliar o Estado-avaliador, – preocupado com a imposição 
de um currículo nacional comum e com o controle dos resultados (em níveis de ensino 
diferenciados) – com a filosofia de mercado educacional, pautada na diversificação da 
oferta e na disputa entre escolas. Um fator fundamental, nessa trama processual, é 
conhecer a modalidade didática que melhor contempla à obtenção simultânea dos 
objetivos propostos. Numa contraproposta, busca-se definir uma proposta didática, 
alicerçada em princípios democráticos e pautada em ações autoavaliativas. Tal 
proposta, pode ser desenvolvida por meio da participação interativa dos estudantes no 
processo de ensino-aprendizagem e usar metodologias ativas, como portfólios 
reflexivos e tecnologias digitais de comunicação e Informação a fim de maximar a 
qualidade das experiências educativas tanto no ensino presencial quanto a distância. 
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Como afirma Santos (2006), um saber novo só será novo, se for, simultaneamente, 
uma nova inteligibilidade, uma nova ética, uma nova política e uma nova estética, 
exercitada, criativamente, por meio dos elementos constitutivos do princípio da 
comunidade (solidariedade, participação e prazer). Pesquisadores que estudaram o 
ensino superior, destacam algumas fundamentais linhas teóricas: Franco & Pimenta 
(2014) debatem sobre a didática e os embates contemporâneos, revelando cenários 
acadêmicos das disputas epistemológicas. Cunha (2004), por sua vez, apresenta a 
docência como ação complexa e o importante papel da didática na formação de 
professores, destacando os vários saberes relacionados com o contexto da prática 
pedagógica, da ambiência da aprendizagem, do contexto sócio-histórico dos alunos, do 
planejamento das atividades, da condução da aula em suas múltiplas possibilidades e, 
ainda, da avaliação da aprendizagem. Castanho (2000) chama a atenção para os 
pensamentos divergente e convergente: divergente sendo a tradução da criatividade 
sem que, com isso, seja necessário sacrificar o convergente. Villas Boas (2014) e 
Ambrósio (2013), discutem alterações no uso da didática das licenciaturas, tendo a 
avaliação e o uso do portfólio da prática pedagógica universitária como ponto 
relevante. Nos estudos mencionados é fundamental ressaltar que o ensino superior 
não está isento dos problemas mais gerais, constatados no campo da ação docente e 
da didática.  Ademais, tanto na teoria quanto na prática, a ação didática dos docentes, 
nesse nível de ensino, se reveste de rituais e atitudes contraditórias e excludentes. 
Assim existem algumas importantes indagações a serem feitas: Qual seria o grande nó 
a se desenrolar nesse processo?  Na relação do adulto (professor) e do jovem/adulto 
(estudante), haveria uma preocupação menor em compreender os conjuntos de 
procedimentos didáticos, a organização da prática pedagógica acadêmica e sua 
influência na condução do processo de ensino e de aprendizagem? Estariam os 
docentes s preparados para lidar com questões pedagógico-didáticas?  
 

Metodologia 
Neste trabalho, registram-se alguns questionamentos que vêm mobilizando 
investigações sobre a temática mencionada. Por essa razão, reúne pesquisadores 
brasileiros cuja participação ocorre em diferentes debates acadêmicos, tanto em nível 
nacional quanto internacional. Os resultados apresentados para a discussão, neste 
Simpósio, são frutos de metodologias de investigação de cunho qualitativo. Como 
estratégias de investigação foram usadas análise documental, entrevistas 
semiestruturadas, entrevistas, observações de aulas, questionários e grupo focal.  
 
Resultados 
Os resultados desta pesquisa estão explicitados no texto de cada simposista. A seguir 
são apresentados os resumos de cada um, com título, temática, objetivos e resultados 
obtidos na condução de cada trabalho.  
 
 


