
 

1189 

 

 

Compreender e ensinar – que contribuição pode trazer a filosofia da educação à 

construção da aula universitária no contexto tecnológico contemporâneo?  
 

Terezinha Azerêdo Rios 
USP .São Paulo.Brasil 

te.rios@terra.com.br 
 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 
Ensaio 

Aula universitária, saberes docentes, filosofia da educação, ética, tecnología 
 

 

Resumo 
Este trabalho, como indica seu título, tem o objetivo de propor uma reflexão sobre a 

interlocução da filosofia da educação com os demais saberes mobilizados no trabalho docente no 

contexto da educação superior contemporânea, levando em consideração os avanços tecnológicos 

que aí estão presentes. Procura explorar as características do pensamento filosófico que se volta 

sobre a educação, buscando vê-la de forma crítica, isto é, com clareza, profundidade e abrangência, 

num esforço de compreensão, em que se articulam intelecto e afeto, apreensão do sentido, como 

significado e direção do processo de construção da humanidade, quando os indivíduos se 

encontram no espaço do ensino superior.  Reflete sobre a contribuição que a filosofia pode trazer, 

no diálogo com outros saberes, para construir uma aula de boa qualidade, partindo da ideia de que a 

aula é uma experiência que acontece para além da sala de aula, e é construída por professores e 

alunos com o objetivo de ampliar e aprofundar o conhecimento de todos que nela estão envolvidos.         

Chama atenção para a necessidade de que os docentes tenham consciência das implicações de seu 

gesto didático, para as dimensões desse gesto, especialmente para o significado da dimensão 

técnica e de sua articulação com as demais dimensões, principalmente a dimensão ética. É nesta 

que se evidencia a presença do questionamento sobre os valores de toda natureza que estão 

envolvidos no trabalho dos professores e na sua relação com os alunos, no processo de formação 

dos estudantes no contexto tecnológico e político em que se encontram inseridos. A pergunta que 

nos desafia, do ponto de vista da filosofia, diz respeito à utilização dos recursos tecnológicos não só 

para a formação de profissionais competentes, mas também para a criação de um mundo feliz, de 

uma vida boa.  
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Abstract 
This work proposes to reflect on the interlocution of philosophy of education with other 

areas of knowledge involved in teaching in the contemporary university context, taking into 

account the technological developments in this context. Within a philosophical perspective which 

views education critically, this work tries to articulate intellect and affect to understand the 

meaning and direction of the humanity process when human beings gather in the University space. 

This work also discusses how philosophy can contribute with other areas of knowledge to produce 

a good class, whose limits go beyond the classroom and which is produced by teachers and 

students with the aim of enlarging knowledge to everybody involved in the classroom. Attention is 

called to the need of articulating the technical dimension of the teaching gesture to other 

dimensions, especially the ethical one. It is this ethical dimension that brings forth the questioning 

of the values that are involved in the teachers’ work and their relations with the students in the 

education process inside the technological and political context where they are. Within a 

philosophical perspective, we consider that technology should be used not only to form competent 

professionals, but to create a happy world and a good life. 

 

 

Introdução  
Rompendo com uma espécie de tradição que está presente nos escritos acadêmicos e deixa 

para as “considerações finais” as respostas a questões que se colocam no decorrer da apresentação 

das ideias, creio que vale trazer, já de inicio, uma resposta à questão apresentada no título deste 

trabalho: que contribuição pode trazer a filosofia da educação à construção da aula universitária no 

contexto tecnológico contemporâneo? 
A resposta, que pretende estimular a discussão, é: a filosofia da educação pode trazer uma 

rica – e imprescindível – contribuição à construção das aulas no espaço da educação superior, na 

medida em que se apresenta como um esforço de compreensão, isto é, de busca do sentido da 

realidade, das ações e relações dos indivíduos e grupos. É no espaço da filosofia da educação que 

se questionará o significado do recurso à tecnologia no contexto do ensino superior e se poderão 

descobrir aspectos importantes a serem considerados na construção da aula, na qual se articulam 

diversas dimensões: técnica, estética, política e ética. O que se espera é que se construam aulas de 

boa qualidade. Professores e alunos devem, portanto, empenhar-se para que o avanço da tecnologia 

possa contribuir para que se amplie o conhecimento, se efetive a profissionalidade  e, ao mesmo 

tempo, se caminhe na direção de uma vida feliz. 
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A aula no contexto do ensino superior contemporâneo 
Prefiro utilizar aqui a expressão “aula no ensino superior”, no lugar de falar em “aula 

universitária”, uma vez que estamos nos referindo a um trabalho que não se dá apenas no espaço 

das universidades, mas em diversas instituições de ensino superior que não se enquadram nessa 

categoria. O que é importante, antes de tudo, é buscar a especificidade da aula que se realiza nesse 

contexto.  

O ensino é instância de comunicação. A aula é o espaço/tempo privilegiado da comunicação 

didática (PONCE, 1989). Por isso mesmo, ela não é algo que se dá, embora nós professores 

afirmemos que “damos aulas”. A aula não é algo que se dá, mas que se faz, no trabalho conjunto de 

professores e alunos (RIOS, 2013). “O ensino não pode ser ‘dado’; deve, antes, ter a qualidade de 

algo que, sendo ‘apresentado’ pelo educador, possa também ser ‘encontrado’ a partir da 

subjetividade do educando’ (ROSA, 1998:103). O que fazemos quando fazemos a aula, juntos? 

Ensinamos e aprendemos, juntos. Vivenciamos experiências, juntos. Construímos, reconstruímos, 

destruímos, inventamos algo, juntos. Construímo-nos, reconstruímo-nos, destruímo-nos, 

inventamo-nos, juntos (RIOS: 2008). Léa Anastasiou nos traz o termo ensinagem, usado 

 
[...] para indicar uma prática social complexa efetivada entre sujeitos, professor e aluno, 
englobando tanto a ação de ensinar quanto a de aprender, em um processo contratual, de 
parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento escolar, 
decorrente de ações efetivadas na sala de aula e fora dela. (ANASTASIOU, 2003:15)  

 

Um desafio coloca-se a cada instante para nós quando tomamos consciência do que podemos 

fazer ao fazermos aulas, que não se resumem ao evento medido em minutos numa sala, num 

laboratório, numa biblioteca. A aula não começa nem termina ali – enquanto acontecimento 

pedagógico, ela tem uma duração que ultrapassa o lugar geográfico e se instaura num espaço 

temporalizado pelo gesto cultural.  Augusto Novaski (1986:15) nos traz a pergunta: “Para que 

serve uma sala de aula se não for capaz de nos transportar além da sala de aula?”.  

Vale insistir: “Para que serve a aula se não for capaz de nos transportar além da sala de 

aula?”. A aula transborda o lugar. Não há receitas prontas e definitivas para fazer bem a aula. São 

muitos e complexos os elementos nela envolvidos. É preciso que professores e alunos estejam 

sempre abertos ao imprevisto e à renovação. 

Mas aqui falamos de aula no contexto do ensino superior. Qual será a especificidade dessa 

aula? Nesse contexto, o objetivo é a formação de profissionais. E a docência será de boa qualidade 

na medida em que se tenha claro o que se requer desses profissionais na sociedade no qual irão 

desenvolver seu trabalho e haja um esforço no sentido de atingir os objetivos propostos. Na 
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sociedade contemporânea, com o avanço da tecnologia, dos recursos tecnológicos colocados à 

disposição de professores e alunos, é importante refletir sobre o impacto desse avanço na docência 

que se faz nas instituições de ensino superior e sobre os desafios que se colocam para os 

educadores ao construírem suas aulas. 

O fazer a aula não se restringe à sala-de-aula. Está além de seus limites, no envolvimento de 

professores e alunos com a aventura do conhecimento, do relacionamento com a realidade. Com 

efeito, fazer aula, realizar o exercício da docência é, para o professor, uma experiência que 

demanda o recurso a múltiplos saberes. É, então, o momento de fazer referência ao papel da 

filosofia da educação no diálogo com outros saberes, para a formação de profissionais competentes. 

 

 

Filosofia da educação e mundo tecnológico 
Quando nos deparamos com o grande número de problemas que se articulam com questões 

tecnológicas, no mundo contemporâneo, costumamos encontrar pessoas que afirmam que estamos 

numa situação de crise devido aos progressos da ciência e da tecnologia, como se o avanço da 

investigação implicasse naturalmente um retrocesso ou abandono dos valores morais. É preciso ter 

muito cuidado com afirmações desse tipo. É como se dissessem que “quanto mais ciência, menos 

humanidade”. Essa é uma afirmação equivocada. A ciência é gesto de humanidade, a técnica 

resulta da combinação da inteligência com a imaginação, a criatividade, instrumentos de que 

dispõem os seres humanos para criar-se e criar o mundo. O que temos que questionar é a atitude 

que isola a ciência das outras manifestações ou que a julga superior a todas.  

Adalberto Dias de Carvalho (2001) afirma que  

 
A técnica que (…) parecía prometer e assegurar a autonomía que a história (desde o 
iluminismo) tinha tecido para o homem numa redentora linha de progresso, transfigura-se, 
afinal, em tecnocracia, em poder – estranho à própria técnica e ao homem – que 
tendencialmente o controlam em vez de lhe permitir controlar a natureza e dela se assenhorear. 
A técnica (ou, talvez melhor, o seu simulacro) torna-se o destino do homem. O processo 
histórico e o projecto antropológico culpabilizam-no agora mais o que engrandecem: o homem, 
em vez de se condenar a morrer pelos seus fracassos, parece condenado a desaparecer pelos 
seus sucessos (cf. Schumpeter, 1969). A sua responsabilidade repercute-se, portanto, 
fortemente, num futuro que o humanismo não admite que seja transantrópico. Emerge, então, a 
tecnologia, o sentido político da técnica, o seu significado antropológico, a responsabilidade 
socialmente partilhada. (CARVALHO, 2001:31) 
 

Na esteira dessa reflexão, Boaventura de Sousa Santos (1996) nos diz que, na verdade, à 

preocupação do cientista em dominar e transformar o mundo nem sempre correspondeu a de 

compreendê-lo, de perguntar pelo sentido da ação e da transformação. Quando estamos no contexto 
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do ensino superior, devemos nos preocupar em fazer essa indagação pelo sentido, o que nos remete 

ao espaço da filosofia, mais particularmente da filosofia da educação.  

A filosofia se caracteriza como uma busca constante de ampliação e de aprofundamento do 

saber, como uma atitude crítica, exercício de reflexão, de volta sobre os problemas que nos 

desafiam. Enquanto re-flexão, é sempre filosofia de, isto é, ela está sempre voltada para um 

determinado objeto da realidade com a intenção de compreendê-lo, de indagar sobre seu 

significado. Como filosofia da educação ela buscará, ao lado de outras perspectivas de 

conhecimento, compreender o fenômeno educacional em todas as suas dimensões, procurará olhar 

criticamente a tarefa do educador, da escola enquanto instância educativa e dos indivíduos que têm 

um ofício muito especial: o de professor.  

No mundo que cresce em complexidade, também se tornam mais complexas as tarefas dos 

educadores. Como voltar-se criticamente para a realidade, como definir os caminhos do 

conhecimento, da aprendizagem, em última instância, da construção do humano, de sua afirmação? 

A compreensão é um esforço de busca do sentido. A pergunta da filosofia da educação será, então: 

que sentido, que significado tem a presença da tecnologia e o recurso a ela no trabalho educativo 

que se quer competente? 

Chamamos a dimensão técnica de suporte da competência, uma vez que esta se revela na 

ação dos profissionais. A técnica tem, por isso, um significado específico no trabalho, nas relações. 

Esse significado é empobrecido, quando se considera a técnica desvinculada de outras dimensões. 

É assim que se cria uma visão tecnicista, na qual se supervaloriza a técnica, ignorando sua inserção 

num contexto social e político e atribuindo-lhe um caráter de neutralidade, impossível justamente 

por causa daquela inserção. O tecnicismo desvirtua a técnica, ao desarticulá-la de outras 

perspectivas humanas.  

Em sua obra Meditação da técnica (1963), José Ortega y Gasset dispõe-se a discutir “o 

sentido, vantagens, danos e limites da técnica” (ORTEGA Y GASSET, 1963:5). Para isso, 

apresenta inicialmente a pergunta: O que é a técnica? E responde: ela é o conjunto dos atos 

humanos que “modificam ou reformam a circunstância ou natureza. (...) A técnica é a reforma que 

o homem impõe à natureza em vista da satisfação de suas necessidades É o contrário da adaptação 

do sujeito ao meio, posto que é a adaptação do meio ao sujeito” (idem, ibidem:14). Isso significa 

que a técnica está – ou deveria estar – a serviço do homem. Ela é um meio. A reflexão filosófica vai 

auxiliar no sentido de compreender o papel da técnica, o sentido que ela tem na organização do 

trabalho educativo. 

A dimensão técnica e as demais dimensões do trabalho docente deverão estar articuladas 

entre si e com a dimensão ética, que é a dimensão fundante da competência do educador. É nesta 

que se evidencia a presença do questionamento sobre os valores de toda natureza que estão 
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envolvidos no trabalho dos professores e na sua relação com os alunos, no processo de formação 

dos estudantes no contexto tecnológico e político em que se encontram inseridos. É no terreno da 

ética que se busca responder à indagação: “para quê?”. E que se encontra a resposta: para a 

construção do bem comum, de uma vida plena, feliz. 

 

 

Desafios 
No espaço da ética, a questão fundamental que se apresenta é: Que vida queremos viver?  

Essa questão nos leva a indagar se estamos, com nosso trabalho, criando condições para a 

construção de uma vida digna e feliz; se as aulas que estamos fazendo constituem espaços de 

liberdade e autonomia, de ampliação de saber e de sentir, de instalação de diálogo. 

A ciência leva os seres humanos a conhecer de modo sistemático e organizado a realidade. 

Instrumentaliza-os no sentido de ampliar, construir e reconstruir incessantemente o mundo. Graças 

ao trabalho da ciência – e à tecnologia – descobrem-se e aprimoram-se formas mais complexas e 

aprimoradas de viver. É preciso, entretanto, que a técnica seja fertilizada pela determinação 

autônoma e consciente dos objetivos e finalidades, pelo compromisso com as necessidades 

concretas do coletivo e pela presença da sensibilidade, da criatividade.  A pergunta que nos desafia, 

eticamente, é a da utilização do conhecimento científicoe dos meios que se criam a partir dele para 

a criação de um mundo feliz, de uma vida boa (RIOS, 2004).  

O bom trabalho, a boa aula, é algo que faz bem, isto é, que fazemos bem, do ponto de vista 

técnico e político, e que faz bem para nós e para aqueles com quem convivemos e partilhamos 

nosso trabalho.  Fazer bem implica ter no horizonte a construção do bem comum, que se mostra 

sempre como um ideal – algo que se deseja e que é necessário e cuja possibilidade pode ser 

descoberta ou inventada no real, na existência concreta dos indivíduos e dos grupos em suas inter-

relações. Nosso empenho deve ser nessa direção, num esforço sério e coletivo. 
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 Resumen 
Desde la Formación Docente, se hace hincapié en reflexionar acerca de las posibilidades y 

potencialidades que se brindan desde los talleres de docencia para el acompañamiento que reciben 

los estudiantes en sus inserciones docentes. Estas prácticas impactan en la formación del estudiante 

de una manera particular, abriendo un camino donde aparecen dudas, cuestionamientos, 


