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Resumo 
O artigo apresenta um recorte de projeto pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília-

Brasil, sob minha coordenação, que investiga “A aula na educação básica e na educação superior: 

concepção, organização, desenvolvimento e desafios na atualidade”. Parte-se da constatação de 

que as profundas transformações provocadas pelo advento da Revolução da Robótica e da 

Informática e o reflexo da crise estrutural do capital impactaram em inúmeras mudanças na nossa 

sociedade, mudanças estas, impostas pelos organismos internacionais ao governo brasileiro e por 

este, à nossa sociedade, dentre elas, as reformas relacionadas à Educação. Em relação ao trabalho 

do professor é comum a crítica de alunos, professores e da sociedade, sobre o ensino na educação 

superior apresentar um descompasso frente aos atuais desafios da sociedade, não sendo atraente 

para o aluno. Elege-se então, como objetivo geral do presente texto: Analisar os desafios atuais 

enfrentados pelo professor e suas implicações na concepção, organização e desenvolvimento da 

aula na educação superior. De forma específica procura-se: analisar as implicações da política 

educacional brasileira atual no trabalho docente; discutir os desafios enfrentados pelo professor 

para o desenvolvimento exitoso do seu trabalho na sala de aula. A pesquisa, de natureza qualitativa, 
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utiliza-se do estudo bibliográfico para subsidiar a discussão. Pretende-se com a pesquisa sobre a 

temática, contribuir para o debate no meio educacional através de produção de artigos, capítulos de 

livros, apresentação em eventos científicos sobre a aula que temos hoje na educação superior, seus 

desafios e perspectivas. 

 

 

Abstract 
This article presents an outline of the reseach project developed in the University of Brasilia-

Brazil, under my coordination, which investigates “Teaching in basic education and in higher 

education: conception, organization, development and current challenges”. This research is in the 

early stage of development. Starts from the observation that deep changes triggered by the advent 

of Robotic and Computer Revolution and by the capital’s structural crisis repercution, have 

impacted in numerous changes in our society, changes imposed by international organizations to 

the Brazilian government and by this one, our society, among them, reforms related to the 

Education. Regarding the work of the teacher it is commom the criticism from students, teachers 

and from society, on the teaching in higher education that shows a mismatch regarding the current 

challenges of the society, not being  attractive enough to the student. Is elected then, as a general 

objective of this outline: Analyze the current challenges faced by the teacher and its implications in 

the conception, organization and development of the teaching in higher education. In a specific way 

looks for: analyze the implications of the current Brazilian educational policy in teaching; discuss 

challenges faced by the teacher to the successful development of his work in the classroom. This 

outline, qualitative, uses the bibliographic study to subsidize the discussion. It is intended with this 

research about the thematic, contribute to the discussion in the educational environment through 

production of articles, books chapters, presentations at scientific meetings about the teaching that 

we have now in higher education, its challenges and expectations. 

 

 

Considerações introdutórias 
Desde a década de 1990 até hoje, vivemos tempos de profundas e aceleradas 

tranasformações provocadas pelo advento da Revolução da Robótica e da Informática, como 

também pelo reflexo de uma crise econômica sem precedentes, identificada por Mészáros (2011) 

como uma crise estrutural do capital. Tais mudanças vem determinando alterações no cenário 

mundial, exigindo ajustes do sistema produtivo. No Brasil, várias reformas foram impostas pelo 

governo, dentre elas, as relacionadas à Educação, ao sistema educacional em todos os níveis de 

ensino. 
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Especificamente, discutirei aqui, os desdobramentos das mudanças impostas neste cenário ao 

trabalho do professor. É comum no Brasil, críticas da sociedade, de alunos e mesmo de alguns 

professores, de que a escola, em todos os níveis de ensino, o trabalho do professor e as aulas 

ministradas apresentam uma resposta em descompasso com os novos desafios da sociedade. A 

escola/universidade não teria evoluído de forma a se tornar atraente para o aluno, apesar do ritmo 

acelerado das transformações que acontecem no mundo inteiro. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste artigo é analisar os desafios atuais enfrentados pelo 

professor e suas implicações na concepção, organização e desenvolvimento da aula na educação 

superior. Sob um ângulo específico me disponho a analisar as implicações da política educacional 

brasileira atual no trabalho docente; discutir os desafios enfrentados pelo professor para o 

desenvolvimento exitoso do seu trabalho na sala de aula. 

A pesquisa foi realizada em um curso de uma universidade pública de Brasília-DF durante o 

primeiro semestre de 2014. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se utliza ainda, da pesquisa 

documental, da observação de aulas de professores na instituição mencionada. Como instrumentos 

de pesquisa utilizei a entrevista com roteiro semi-estruturado e o questionário semi-aberto. Os 

dados coletados através da observação de aulas, de entrevistas realizadas com os professores e de 

questionários semi-abertos aplicados aos alunos corroboram com as observações levantadas no 

presentes texto. Para a discussão do tema utilizo a pesquisa bibliográfica, a qual será 

exaustivamente explorada em outros textos e no relatório final da pesquisa, da qual, este é apenas 

um recorte. 

 

 

Concepção de aula 
No Brasil, a aula tem sido objeto de reflexão e debate no meio acadêmico, principalmente 

nas duas últimas décadas, por conta dos inúmeros desafios que a escola/universidade, seu corpo 

docente e discente vem enfretando para torná-la atraente e exitosa em um contexto de aceleradas 

tranformações tecnológicas, conjunturais e sociais. 

Para a discussão do tema, torna-se necessário partir da concepção de aula considerando sua 

evolução até os dias atuais. A esse respeito, vale destacar que a organização da aula, 

consubstanciada através da seleção de elementos do processo de ensino, objetivos, conteúdos 

métodos e técnicas e avaliação, é determinada pelas implicações do embate no campo da luta de 

classes de diferentes tempos históricos. 

De acordo com Houaiss (2001, apud ARAUJO, 2008, p. 49), “aula é um termo de origem 

latina, que tem sua datação em língua portuguesa registrada desde 1679, e significa pátio de uma 

casa, palácio, corte de um príncipe; o termo foi adaptado da língua grega, tendo nela o sentido de 

todo espaço ao ar livre, pátio de uma casa”. O significado de origem relaciona-se a pátio, mas para 
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além do contexto semântico normal, na contemporaneidade, a aula está associada ao espaço da sala 

de aula, ao “dar aula”, na acepção de uma comunicação escolar. 

Houaiss (2001) define a aula como “uma unidade de tempo, espaço e forma de trabalho”. 

Para Silva (2008, p.16), a aula é o “espaço e tempo privilegiado de formação”. Nessa ótica, a aula 

restringe-se à relação professor e alunos, a um conteúdo estabelecido, ao desenvolvimento de 

atividades orientadas e avaliações realizadas em um tempo e lugar. 

Por sua vez, Oliveira (2008, p 191) chama a atenção para o fato de que os “conceitos de 

tempo e espaço, cada vez mais, estão se tornando flexíveis, contribuindo, consequentemente, para a 

mudança do próprio conceito de aula”. Assim, Villas Boas (2001, p. 203) menciona que a aula 

pode se realizar não apenas em uma sala de aula convencional, mas em diferentes espaços. Trata-se 

do conceito de “escola expandida” e de sala de aula sem paredes, com novos espaços de 

convivência e aprendizagem, defendido por Moraes (1996, p. 68). 

Veiga (2008) defende a aula como um projeto colaborativo que vai além da simples 

cooperação entre professores. “No trabalho colaborativo, as relações tendem a ser não-hierárquicas, 

havendo liderança compartilhada e co-responsabilidade pela organização didática da aula, como 

projeto” (VEIGA, 2008, p. 271). 

É através da concepção de aula adotada pelo professor que este conduzirá a organização e o 

desenvolvimento da sua aula, estabelecendo seus objetivos, sua finalidade e seu compromisso que 

tanto pode ser uma aprendizagem e produção do conhecimento identificados com a reprodução do 

status quo, ou com a formação crítica do aluno para o exercício da cidadania. 

Entretanto, vale ressaltar que os professores se deparam com desafios que extrapolam 

questões meramente didático-metodológicas na concepção, organização e desenvolvimento da aula 

na educação superior. Que desafios são estes? 

 

 

Desafios atuais na aula na educação superior 
Existem inúmeros desafios a serem considerados em relação à aula na atualidade. Devido a 

impossibilidade de aprofundamento no presente texto, entendo ser pertinente estabelecer algumas 

categorias em relação a estes desafios para orientar a reflexão do tema. Segundo sua natureza, 

identifiquei as seguintes categorias: 

x Socioeconomico-político-histórico-cultural – Como afirma Cordeiro (2007, p.112) 

“por ser uma produção cultural, a aula é um espaço humanamente construído, que vem 

sendo ressignificado ao longo da história”. O contexto socioeconômico-político-

cultural é definido a partir dos determinantes históricos que elegem valores e traçam o 

modelo de sociedade, prevalecendo no Brasil e em países sob a égide do modo de 
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produção capitalista, os interesses hegemônicos em detrimento do homem e das 

condições de vida do povo. 

x Político-educacional – “[...] o trabalho docente como um processo humano concreto, 

determinando pelas formas históricas de produção e reprodução da existência” 

(KUENZER, 2009, p. 19-20) objetiva-se no Brasil, sob o signo da agenda neoliberal 

por meio das reformas do ensino a partir da LDB n. 9394/96. A intensificação e a 

precarização do trabalho docente, fruto das reformas educacionais, submete o 

professor à lógica e às contradições do capital, exigindo a ampliação de demandas 

relativas ao trabalho docente, à produção acadêmica, à resposta de avaliações externas, 

com pouco apoio institucional e do Estado para o atendimento a tantas exigências. O 

ritmo acelerado imposto pelas exigências de um mercado globalizado acaba 

exacerbando a solidão e o isolamento na realização do trabalho docente em todos os 

níveis de ensino. Nesse sentido, Correia e Matos (2001, p. 101) se manifestam: Há 

uma “invasão de tempo e de tarefas profissionais na vida do professor. Não 

conhecemos o trabalho do colega, não temos tempo para socializar, compartilhar 

experiências, para o debate acadêmico e “as paredes são grossas para permitir o 

diálogo”, o que prejudica a troca de experiência e ideias para tornar a aula uma 

experiência exitosa. 

x Formação profissional – A formação inicial não é suficiente para o bom desempenho 

do trabalho docente, das aulas ministradas. A educação superior no Brasil conta ainda 

hoje com um número significativo de profissionais que não cursaram licenciatura e 

nos cursos de pós-graduação cursaram, às vezes, apenas uma disciplina de Didática do 

Ensino Superior ou outra equivalente como Metodologia ou Docência. A preocupação 

com a formação didática do professor tem sido objeto de investimento de algumas 

instituições de ensino superior, mas de forma acanhada, ainda, em alguns programas 

de formação de algumas instituições. 

x Didático-pedagógica – Historicamente, a aula foi trabalhada como o espaço de 

reprodução do conhecimento. O professor transmitia o conhecimento a ser absorvido 

pelo aluno. Nos dias atuais, embora haja o compromisso de muitos educadores com 

uma didática comprometida com a produção do conhecimento, é necessário o 

envolvimento de todos no sentido de trabalhar a aula como um projeto colaborativo. A 

falta de formação didática do professor para o exercício da docência, sinalizada no 

item anterior, contribui para a falta de estímulo de motivação nas aulas, conforme 

indicam muitos estudantes. 

x Tecnológica – O avanço tecnológico, o uso da internet, a navegação no ciberespaço, 

tornaram o espaço extraescolar muito mais atraente para o estudante. Nem este, nem o 
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professor, de maneira geral, conseguiram usufruir exitosamente dos benefícios que tais 

avanços podem proporcionar ao processo ensino-aprendizagem. Constata-se, ainda, o 

uso inadequado da tecnologia na sala de aula. A tecnologia deve estar a serviço do 

homem e não, o contrário. 

x Motivacional – Dificuldade em tornar a aula atraente para o aluno que a todo minuto 

se depara com apelos externos maiores do que os encontrados na sala de aula. 

Desvalorização da Educação e do magistério pelo governo e pela sociedade, 

refletindo-se no (des)interesse do aluno e no desempenho do professor na sala de aula. 

x Compromisso do(a) estudante – Ensino e aprendizagem acontece em um caminho de 

mão dupla. O compromisso do professor não é suficiente para uma aula exitosa. Os 

estudantes precisam assumir com compromisso sua responsabilidade no processo. 

 

 

Entre as categorias aqui identificadas, é possível deduzir que são inúmeros os desafios hoje 

enfrentados pelos professores na sala de aula. O cenário que se apresenta é de uma complexidade 

por vezes contraditória. A sociedade global “exige” uma formação em um patamar mais elevado, 

mas o que se vê é uma desvalorização da educação pela sociedade e pelo governo. Por outro lado, 

há de se questionar o significado de um patamar mais elevado nos marcos do capitalismo. Que tipo 

de conhecimento, de educação e formação é esperado? A lógica do sistema é contrária à lógica da 

valorização do homem. 

A pesquisa revelou que há por parte de alguns professores da educação superior uma 

preocupação em motivar o aluno que muitas vezes não assume sua responsabilidade por vários 

motivos: interesse apenas em ter um diploma; não se sentir motivado em função da metodologia 

adotada pelo professor; por considerar a universidade em descompasso com o avanço da sociedade; 

entre outros. Também é preciso reconhecer que se temos muitos professores que primam pela 

concepção, organização e desenvolvimento de suas aulas, reconhecendo inclusive que só este 

planejamento por si só não garante um trabalho exitoso e por isso investem na formação continuada 

e no repensar da sua prática, muitos, também, ainda apresentam uma prática conservadora, em que 

o sujeito não é o agente do processo do conhecimento. 

 

 

Concluindo as reflexões ... 
Não estou aqui para dar receita, nem fórmula mágica sobre como trabalhar uma aula exitosa. 

Até porque não a tenho. Eu até queria muito tê-la, pois acredito que a aula hoje, é um grande 

desafio para professores e alunos que convivem com uma gama imensa de apelos externos. Sob 

uma ótica, digamos ingênua, poderia até dizer que a solução para fazer frente a tais apelos, seria 
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simplesmente trazê-los e utilizá-los na sala de aula. Não nego, nem descarto sua importância, mas 

isto não é o suficiente. Os caminhos envolvem a superação de questões muito mais profundas e 

complexas, como a valorização da educação e do magistério pela sociedade e pelo Estado, dentre 

outras que vem a reboque. Portanto, a luta por outra ordem, pelo fortalecimento dos movimentos 

sociais e da organização da sociedade civil, contrária à subserviência do “deus mercado”, torna-se 

imprescindível no uso do conhecimento. 

Nesse sentido, acredito que a aula precisa ser concebida, organizada e desenvolvida a partir 

do contexto em que ela se situa, mas o professor precisa ter clareza para quem ela serve, qual a sua 

finalidade, considerando o compromisso que assume como educador. Para isso, o docente precisa 

vivenciar uma formação continuada que o capacite a enfrentar a realidade. 

Por fim, acredito que a aula como um projeto colaborativo, conforme defendido por Veiga 

(2008), pressupõe uma ação colaborativa entre pares e alunos que problematizam, discutem, 

analisam, decidem, executam e avaliam as atividades propostas coletivamente, sendo parte da 

responsabilidade e do compromisso ético do professor e de alunos, com a instituição de ensino, a 

educação e a sociedade. E quanto aos desafios, cabe enfrentá-los! 
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Resumen 
Las nuevas tecnologías de la información están siendo cada vez más utilizadas como 

sistemas de apoyo en la modernización de la enseñanza. De hecho, numerosos trabajos coinciden 

en que los procesos de enseñanza-aprendizaje se renuevan y enriquecen cuando se ponen al alcance 

de los estudiantes materiales en diversos formatos didácticos digitales. En este contexto, se 

desarrolló un sistema multimedia en soporte CD para la enseñanza de las familias del Carbono 

(Grupo 14) y del Nitrógeno (Grupo 15), buscando mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos que cursan la asignatura Química Inorgánica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. La página principal del material es la tabla 

periódica, y se accede a la información mediante distintos hipervínculos que aparecen en ella. Allí 

se encuentran numerosos submenúes, con información que va acompañada de videos e imágenes. 

El material fue utilizado y evaluado por los alumnos, que accedieron al mismo tanto en las 

clases presenciales como en su domicilio. Dicha evaluación se realizó mediante una encuesta en 

donde se indagó acerca de cuatro aspectos del material: Valoración general, Análisis técnico, 


