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RESUMO 

 
Neste artigo objetivamos refletir sobre os saberes e a prática pedagógica do professor do ensino 

superior, compreendendo a Universidade como espaço que tem como contribuição social a 

fomentação e a produção de conhecimento científico articulado ao processo de ensino e 

pesquisa. Dessa forma, as reflexões que apresentamos neste estudo traduzem a história do 

ensino superior no Brasil, apresentando os dois modelos que influenciaram o ensino brasileiro, 

realçando as exigências e paradigmas atuais do processo de formação do educador, conduzindo-

os para práticas pedagógicas críticas e inovadoras, desenvolvendo uma atitude pedagógica. 

Segundo esta concepção de prática é criar possibilidades para que o professor na docência 

superior compreenda que a aprendizagem para tornar-se significativa necessita perceber o aluno 

na sua totalidade. A importância de priorizar a pesquisa como prática da natureza docente, 

sendo preciso tornar esta prática mais freqüente na realidade do contexto universitário, reafirma 

a articulação dos saberes pedagógicos do trabalho do professor, a partir do compromisso ético, 

político e social. A metodologia a que recorremos é de cunho bibliográfico, tendo como base os 

teóricos, Tardif (2002), Freire (1996), Azzi (1999), Fiorentini (1998), Pimenta (2002), que têm 

fundamentado as pesquisas direcionadas a essa temática: saberes, prática pedagógica e ensino 

superior. Assim almejamos com estas reflexões possibilitar a este campo do saber repensar os 

conceitos de formação com perspectivas a redefenição de práticas pautadas na reflexividade, 

contribuindo para o processo de emancipação política e social no ensino superior, sendo um 

foco de investigação que irá contribuir com grande relevância para os profissionais da docência 

superior, bem como facilitar outros estudos no campo do saber. 

 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Saberes. Ensino Superior. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
In this article we aim to reflect on knowledge and practice of teacher education in higher 

education, including the University as an area that has a social contribution and encourage the 

production of scientific knowledge linked to the process of teaching and research. Thus, the 

considerations we present in this study reflect the history of higher education in Brazil, with the 

two models that influenced the Brazilian education, highlighting the requirements and current 

paradigms of the training of educators, leading them to teaching critical and innovative , 

developing a teaching. According to this concept of practice is to create possibilities for the 

teacher in higher education understand that learning to become a significant need to understand 
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the student as a whole. The importance of prioritizing the research and practical nature of 

teaching, and this practice must become more frequent in the reality of the university context, 

reaffirms the articulation of knowledge of the work of teacher education, from the ethical 

commitment, political and social. The methodology that we use is of bibliographical nature, 

based on the theoretical, Tardif (2002), Freire (1996), Azzi (1999), Fiorentini (1998), Pepper 

(2002), which have motivated the research directed to this topic : knowledge, teaching and 

education. Well wish to allow these ideas to this field of knowledge rethink the concepts of 

training with the prospect of redefenição practices based on reflection, contributing to the 

process of emancipation and social policy in higher education, one focus of research that will 

contribute with great relevance for professionals in higher education and facilitate further 

studies in the field of knowledge. 

 

 
Keywords: pedagogical practices, knowledge, education 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Universidade tem espaço privilegiado no universo educacional, com 

uma grande importância no processo de formação do cidadão. No entanto, tem-se 

observado a necessidade de se analisar a complexa tarefa de dar respostas mais 

consolidadas à sociedade. Em detrimento a sua importância na produção dos saberes, 

faz-se necessário no bojo de sua rotina repensar as práticas pedagógicas do professor, 

no sentido de ultrapassar a dimensão instrumental muitas vezes percebidas na sua ação 

pedagógica.  

Romper com este paradigma crítico fechado é uma possibilidade de ressignificar 

na cultura profissional do professor, práticas que valorizem a participação a reflexão e 

sobretudo a crítica. 

Neste âmbito, é necessário pontuar algumas questões pertinentes na organização 

dos estudos sobre os saberes e a prática do professor, tais como: a pesquisa poderá 

contribuir na composição de conhecimentos críticos? e Como os saberes serão 

mobilizados e produzidos na docência superior mediante esse novo paradigma de 

Ciência? 

Na sociedade contemporânea, o processo de globalização e o processo 

tecnológico tem pontuado novas exigências em relação à prática pedagógica do 

professor. 

Críticas são direcionadas à prática voltadas essencialmente no paradigma da 

racionalidade técnica em que a ação do professor, baseia-se numa perspectiva 
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instrumental. Em detrimento a estas críticas, tem percebido o movimento em torno de 

novos paradigmas em que a ação docente constitui-se em uma prática social em que os 

saberes são explicitados em forma de rede, deslocando o foco da dimensão técnica para 

a dimensão crítica, utilizando-se de encaminhamentos como a pesquisa, a observação e 

a avaliação para responder a complexidade da prática pedagógica. 

Partindo dessa proposta de prática reflexiva as discussões e reflexões 

apresentadas neste estudo evidenciou compreender a produção e mobilização dos 

saberes retratados nas práticas pedagógicas na docência superior. Baseada em uma 

pesquisa de cunho bibliográfico, para tanto recorreu a teóricos que discutem esta 

temática. Como: Pimenta (2002) Tardif (2002) Freire (1996) Azzi (1999) Fiorentini 

(1998), entre outros autores. Possibilitando sinalizar discurso que corrobore para que o 

professor repense a prática pedagógica, privilegiando ações docentes recomendadas 

pelos novos paradigmas educacionais. 

 

Ensino Superior: um pouco de sua história 

 

Durante décadas a docência universitária vem buscando conduzir seu processo 

de formação para o pronto atendimento das exigências da contemporaneidade.  

Exigências que não se faz especificamente pela simples transmissão de 

informações e experiências, mas com a participação efetiva e dinâmica do aluno como 

partícipe do processo educativo, possibilitando ao aluno nos cursos superiores 

posturas de um profissional que tenha condições de saber conduzir o processo 

histórico.  

Para tanto, faz-se necessário rever todo sistema organizacional - que vem desde 

o período jesuítico, o método de ensino construído pelos Jesuítas tinha como referência 

o método escolástico e o modus parisiense, nesse modelo, o uso do latim imperava, 

visando abordagem exata dos temas a serem estudados, clareza nos conceitos, 

argumentação precisa e sem digressões, expressão rigorosa lógica e silogística. Dois 

momentos fundamentais: a lactio e a questio.  

Significa que o modelo jesuítico se apresenta na gênese das práticas e modos de 

ensino presentes em todo contexto educacional e nas universidades configurando-se 

como habitus, de acordo com Bourdieu apud Coulon (1995), habitus é um conjunto de, 

 

esquemas geradores de classificações e práticas suscetíveis de serem 
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classificadas que funcionam na prática sem ter acesso à representação 

explicita e são o produto sob forma de disposições, de uma posição 

diferencial no espaço social.  

 

O ensino superior no Brasil iniciou em 1808, no período colonial - com a 

criação de escolas isoladas. Até este período os brasileiros eram encaminhados a 

Europa, sua formação era bacharéis e doutores feitos na universidade de Coimbra. Os 

modelos francês e alemão influenciaram na Universidade brasileira. O primeiro 

modelo não alterou muitos aspectos próprios do modelo jesuítico; o segundo modelo 

as características estão voltadas para a união dos professores e aos alunos 

especificamente pela pesquisa, ou seja, apresenta aspectos opostos aos modelos 

jesuítico e francês.  

Fica patente que o modelo alemão propõe parceria dos sujeitos atores do 

processo de ensino, onde o professor não aparece como transmissor literal do 

conhecimento, e o aluno como mero receptor, mas ambos são convocados a serem 

construtores e articuladores do conhecimento.  

Após xxx anos de predomínio destes dois modelos, o sistema educacional 

brasileiro absorve o modelo norte americano, com a Lei 5.540/68, essas idéias foram se 

estreitando, deixando a pesquisa para a pós - graduação, e para a graduação a função 

profissionalizante. Com a nova LDB de 1996, de número 9.394/96, reestrutura-se o 

processo de pesquisa que passa a ser de competência do programa de pós - graduação 

em stricto sensu.  

É possível perceber que embora tenha ocorrido algumas alterações no ensino 

superior pós - LDB instalada pela lei 9394/98 falta ainda alguns aspectos que são 

inerentes ao papel da instituição de Ensino Superior. Pimenta (2005) destaca que a 

produção dos conhecimentos historicamente produzidos de seus resultados na 

construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios que a ela apresenta, 

ainda é uma constante na discussão sobre o ensino nas universidades.  

A universidade tem um grande papel na fomentação do conhecimento, com a 

finalidade de possibilitar a todos que a ela tenha o privilégio de participar, seja 

construtor e participe dos avanços da civilização.  

 

Pesquisa no Ensino Superior: Alguns Desafios  

 

Um dos caminhos para os avanços da civilização é priorizar a pesquisa como 
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uma prática da natureza docente permitindo um processo de comunicabilidade acerca 

do processo de ensinar e aprender. O docente de maneira geral e em particular do 

ensino superior é por excelência um pesquisador e precisa tornar esta realidade presente 

no seu cotidiano. Segundo Marli André (2006), a história da pesquisa educacional no 

Brasil é curta, somente com a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP, que a produção científica se tornou mais regular. 

A pesquisa não nasceu do seio das universidades, ao contrário foi articulada pelo 

governo que tinha outras finalidades, havendo um crescimento surpreendente de cursos 

superiores. Sendo ainda um grande desafio das universidades para o novo século: 

produzir ela própria o conhecimento.  

Para que isto venha a se configurar como algo permanentemente desenvolvido, 

faz-se necessário a busca de práticas pedagógicas transformadoras que conduz o 

docente do ensino superior ao questionamento, com prática voltada para a ética e a 

cidadania. Sendo a Universidade o caminho que promove uma reflexão sobre os saberes 

produzidos no processo de formação dos educadores concebe-se a idéia de que é pelo 

desenvolvimento da pesquisa que se formará professores reflexivos. 

 

De acordo com Sobrinho (2006, p. 88);  

 

A pesquisa é uma das possibilidades para essas transformações e colabora 

para a formação do professor reflexivo, que passa atuar na perspectiva da 

ação - reflexão - ação. Logo o professor deve ser um eterno estudante, 

buscando participar de atividades de formação continuada que considera seus 

saberes, suas necessidades formativas e o coletivo e que contribuam 

efetivamente para os desenvolvimento pessoal, profissional e institucional.  

 

 

Portanto o professor pesquisador na docência superior, abre novo espaço para 

uma longa caminhada, um grande e necessário desafio para este novo milênio. O 

processo de aprender está vinculado a produção do conhecimento em que o professor 

deverá estar melhor habilitado para ensinar. Neste sentido a familiaridade com a 

pesquisa ajudará a agregar maiores conhecimentos e competências.  

 

Segundo Marli André (2006, p. 123): 

 

A pesquisa pode tornar um sujeito professor capaz de refletir sobre sua 

prática profissional e de buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, 

relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de 

modo que possa participar efetivamente do processo de emancipação das 
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pessoas.  

 

Gamboa (2007) postula ainda, que um pesquisador, antes de elaborar seu 

projeto, deve ler outras pesquisas para identificar seus principais elementos, recuperar 

seus métodos e estratégias, descobrir suas rotas ocultas, revelar seus pressupostos 

básicos. Dentro dessa ótica, sendo a pesquisa uma ação que faz parte do cotidiano 

acadêmico, já é um estado de reflexão em que o professor busca se apoiar para melhor 

subsidiar suas práticas pedagógicas. É preciso, portanto, como afirma Gamboa, apoiar-

se em alguns referenciais, o que contribuirá de maneira significativa para elaboração de 

outras produções.  

O acesso a diferentes paradigmas epistemológicos, poderá revelar implicações 

ideológicas e filosóficas contida na escolha da pesquisa. Contudo, é mister afirmar que a 

Universidade enquanto instituição geradora e produtora por excelência do 

conhecimento, deve propiciar na sua “rotinização”, na prática pedagógica do professor, 

saberes que possam ser estruturados, através da pesquisa. 

 

Docência - Universitária: Saberes e Prática Pedagógica  

 

Ao longo da história da educação no ensino superior, muitos caminhos foram 

percorridos, as inovações no processo de ensinar são necessidades que cada vez se 

fortalecem no conjunto de situações impostas pelas exigências sociais. Neste sentido 

Campos postula,  

 

A universidade constitui-se como espaço de problematização, 

questionamento e desenvolvimento de práticas técnicas e tecnológicas. Com 

as exigências da sociedade moderna, a universidade vai desenvolver uma 

missão de grande importância: a formação de recursos de alto nível. Daí sua 

responsabilidade pela profissionalização, requerida pelas necessidades 

fundamentais da sociedade. Em síntese: a universidade é a consciência crítica 

de uma sociedade (CAMPOS, 2007 p. 32).  

 

 

Neste sentido é mister ressaltar a importância que tem a Universidade no 

processo de formação do cidadão, sendo assim, é necessário se repensar suas ações e 

seu papel no aprimoramento do saber. Deixando de ser vista somente como objeto de 

obrigação no sentido de obter a certificação para aqueles que a buscam, mais um 

espaço por excelência da crítica e da autonomia da produção dos saberes. Para Ericone 
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(2004, p. 51) a Universidade, de forma especial, - não poderá perder de vista que a 

inovação é um desafio a ser enfrentado para que realizem seu principal fim: educar 

para uma sociedade que não existe.  

Diante deste novo paradigma, crítico e reflexivo, os conceitos produzidos 

deixam de ser somente informativos para gerar novos conhecimentos, transformando-os 

em compreensão do mundo, e da sociedade, diante da complexidade dos fatos o aluno 

será capaz de inserir-se na realidade. Assim a universidade além de produzir, fomentar, 

refletir sobre o conhecimento universal estará cumprindo com o seu papel social que é 

fundamental no desenvolvimento intelectual do aluno. 

Dessa forma a prática pedagógica do professor na atualidade necessita urgentemente 

de reformulação pedagógica que preconize uma educação voltada para o processo de 

emancipação social. 

 

Cunha (1997 apud BEHENES, p.56) indica, 

 

A ação pedagógica que leve à produção do conhecimento e que busque 

formar um sujeito crítico e inovador precisa enfocar o conhecimento como 

provisório e relativo, preocupando-se com a localização histórica de sua 

produção. Precisa estimular a análise, a capacidade de compor e recompor 

dados informações e argumentos. Acrescida da valorização da ação reflexiva 

e a disciplina tomada como capacidade de estudar, refletir e sistematizar o 

conhecimento instiga o aluno a reconhecer a realidade e a refletir sobre ela.  

 

Desenvolver uma atitude pedagógica segundo esta concepção de prática é criar 

possibilidades para que o professor na docência superior compreenda que a 

aprendizagem para tornar-se significativa, percebe o aluno como pessoa, como um todo, 

suas idéias sentimento, cultura, valores, sociedade e profissão. Maseto, (2008).  

É importante considerar, que para este processo desenvolver-se no cotidiano das 

atividades acadêmicas, o professor no conjunto de suas competências e habilidades 

precisa redefinir algumas dimensões próprias da sua formação. Como a dimensão ética 

e política que é importante no trabalho do educador, ambas necessárias no processo de 

autonomia, e tem um cunho decisivo na tomada de posição da sua ação docente, 

segundo Candau (2005) dimensão política / social é que impregna toda prática 

pedagógica. A dimensão técnico científico, que é a base teórica para fundamentação da 

prática. A dimensão afetiva que para muitos autores é considerado essencial na relação, 

professor - aluno e aluno - aluno, neste caso, ambos assumem juntos o processo de 

aprendizagem.  
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Ao perceber-se a importância do entendimento dessas dimensões para a 

organização e compreensão do processo ensino aprendizagem, possivelmente o 

processo de crítica tornará-se mais presente na prática docente. 

O que se observa é que algumas dificuldades se apresentam talvez, na tomada de 

posição do professor frente a este novo paradigma do processo de ensinar, 

possivelmente encontra-se resposta na história da formação do professor. Pois, o 

conjunto de situações historicamente construídas ao longo da sua formação traduz com 

clareza as concepções de mundo, de homem, de sociedade, de educação e de ensino as 

quais predominam na sua prática docente. O desafio, no entanto, é refletir sobre a 

importância de ressignificar a docência no ensino superior partindo de um novo 

paradigma de ciência que se apresenta na pós - modernidade. 

 

Para Freire, 

 

As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos 

impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este 

esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas 

virtudes indispensáveis - a coerência. Freire (1997. p. 72).  

 

Esse paradigma nos leva a entender que o ensino, aponta para uma nova ordem, 

utilizando-se da flexibilidade, do diálogo e da dialética, considerando a possibilidade do 

limite, do discurso como aspectos inerentes a prática da formação humana. Esta 

proposta sugere a universidade a redefinir a organização curricular, no intuito de superar 

a característica do conhecimento fragmentado. Segundo Pimenta (2002), este tipo de 

ensino são reflexões oriundas das concepções e práticas tradicionais trazidas pelos 

jesuítas. E embora tenha se intensificado no Ensino Superior, também teve seu 

momento ameno nas séries iniciais, o que por sua vez não deixa de ter os seus reflexos, 

quando o aluno chega até a universidade. 

Com uma postura de ensino fechado e extremamente competitivo, o próprio 

ensino torna-se um aspiral sem interrupções de práticas conhecidas como veladoras de 

produtos. Contrário dessa postura não só no ensino superior, mas também nas séries 

iniciais, deseja-se que a educação postule práticas que provoquem no aluno um anseio 

pelo conhecimento na perspectiva de terem a capacidade de produzirem novos 

conhecimentos. Como afirma Hengemüle (2007), os conteúdos aprendidos não podem 

mais ser vistos como estanques fragmentados e sem história. Pelo contrário, se surgiram 
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e aqui estão é porque têm uma razão de ser  

Isto revela a importância de conhecer o grupo com as quais irá desenvolver 

ações pedagógicas, digo o alunado, pois é nesse momento que o acesso aos saberes 

estarão presentes numa proposta de perceber o aluno como sujeito partícipe deste 

projeto maior da formação humana - a Educação.  

 Partindo-se desse olhar, articular saberes no trabalho pedagógico do professor, é 

compreender que subjacente a sua prática, existe uma concepção de cultura que á luz de 

uma visão de mundo irá sendo delineada na intencionalidade de sua prática, a partir 

dessas influências política nos vem o discurso sobre competência, de que é pela 

competência técnica que será possível a priore, articular o compromisso político, ético e 

social. 

 Para Campos (2007) a cultura e diálogo constitui os ingredientes na construção 

dos saberes docentes. Considerando esta cultura que é própria e subjetiva ao professor, 

começa a se perceber que a prática docente no ensino superior como em qualquer nível 

ou profissão, necessita de investimento específico que não se limita somente a formação 

inicial, ou ainda do mestrado e doutorado, ou mesmo no exercício prático da profissão, 

pode se confirmar que tudo isso junto é necessário, porém, exige-se a competência 

pedagógica, considerando-se fator inerente á natureza da ação do educador, seja a área 

da docência que esteja inserido. 

  

De acordo com Giesta, (2001, p.20)  

 

O docente universitário que contribui na formação de professores, se não 

tiver bem claro o foco da reflexão e se não evitar a rotinização dos exercícios 

de observação e análise do cotidiano escolar, pouco estará colaborando para a 

mudança esperada. 

 

 Na última década, a sociedade vivencia o avanço da globalização, que é 

imapctante e a revolução tecnológica no seu processo de comunicabilidade, em algumas 

situações tem desviado a atenção sobre o caminho da produção do conhecimento, o 

cidadão pode acessar o seu computador de qualquer ambiente que terá resultado sobre o 

que investiga.  

Com isso carece urgentemente, a necessidade de se articular, um diálogo, 

também em outras dimensões onde professor como um agente que repassa “conteúdos”, 

se perceba como um aprendiz intelectual nesse contexto da comunicabilidade. Demo 

apud Maciel (2004) diz que, uma universidade que apenas repasse conhecimento, além 



 9 

de superada no tempo, é desnecessária, porque o acesso á informação disponível está 

sendo tomado com vantagens reconhecias pelos meios eletrônicos. Por esta razão o 

professor precisa conscientizar-se do processo contínuo de reformular o seu 

aprendizado, o que é necessário, pois a sociedade é movimento e o professor precisa 

acompanhar este processo. 

 Embora, se diga que tanto o aluno quanto o professor não podem ser 

considerados como parte desses meios eletrônicos, poderão ser considerados 

instrumentos de reorganizar a informação, incorporando-a situações criativas aos 

princípios do processo de aprendizagem. 

 Se a informática é um paradigma no espaço educacional, precisa-se 

compreender que a mesma tem contribuído sobremaneira nesse processo, haja vista, a 

idéia de universidade ainda com a estrutura, a metodologia, professores, alunos, 

burocracia, serem aspectos que ainda não se reconstruíram no tempo, e para isto 

acontecer é necessário que se busque a emancipação desse conjunto de aspectos, a 

universidade retome sua tarefa primeira da construção do conhecimento, e como sugere 

Perrenoud apud Veiga (2006, p. 132) a iniciação à pesquisa poderá ajudar os 

professores a adotarem a: 

 

prática refletida, ou seja, uma disposição e competência para análise 

individual ou coletiva de suas práticas, para um olhar introspectivo, para 

pensar, decidir, e agir tirando conclusões  e, inversamente para antecipar os 

resultados de determinados processo ou atitudes. 

 

 A partir dessas referências poderá se apresentar como uma das condições sene 

qua non, na perspectiva de práticas pedagógicas que aproxime educação da sociedade, e 

como conseqüência com esta prática, a liberdade humana. 

 

Considerações Finais 

 

 Entende-se que as práticas pedagógicas do professor do ensino superior, bem 

como a produção dos saberes, são indicadores pontuais para ampliar uma discussão no 

universo educacional. No entanto, nosso interesse em estudar esta temática é em 

detrimento ao processo de reestruturação política e pedagógica no tratamento desses 

saberes os quais são produzidos nas práticas do professor e que merecidamente suscita 

uma ampla reflexão no processamento dos conhecimentos científicos e pedagógicos. 
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Dessa forma para contribuir nesse argumento evocamos Tardif (2002, p. 39) ao 

postular: 

  

os saberes são elementos constitutivos da prática docente. O professor deve 

conhecer sua matéria, sua disciplina  e seu programa, essas múltiplas 

articulações entre prática docente e os saberes fazem dos professores um 

grupo social e profissionais cuja existência depende, em grande parte, de sua 

capacidade de dominar integrar e mobilizar tais saberes. 

 

Complementa Pimenta, 

 

Cabe a universidade enquanto agência promotora dos saberes científicos, 

investigados tratar o conhecimento/ciência transformando-o em saber escolar, 

possibilitando a sua efetivação em práticas pedagógicas que garantam a 

aprendizagem institucional. (2002, p.225) 

 

 Portanto, no que concerne a prática pedagógica do professor no ensino superior 

os desafios são evidentes, pois, tratar desse campo do saber, não é uma tarefa tão 

simples, requer entre outras intenções a preocupação em poder contribuir com os 

avanços científicos, através de práticas reflexivas e emancipatória. Embora refletir sobre 

este tema nunca será esgotado, pois os avanços tecnológicos exigem a parceria no 

campo da investigação e da produção científica. 

 Nessa rota de reflexões e discussões, tem-se consciência de que a atividade 

profissional do professor em qualquer nível, em qualquer realidade, só terão sucesso, 

quando se perceber dialeticamente as dimensões do processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, vê-se como relevante este estudo para quem estar na docência do ensino 

superior, em especial os demais educadores que tenham interesse em pesquisar esta 

temática. 
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