
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE MUDANÇA NA
PRÁTICA DE ENSINO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALESSANDRA ROSSINI ATANES CHAINÇAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA ANTONIA DE LIMA RIBEIRO FURGERIORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo de estudos o aprofundamento da História do 

Ensino Superior, sua trajetória, desafios e perspectivas de mudança na prática de 

ensino até os dias atuais. O estudo discorre sobre a importância de adequações na 

prática docente face às tendências neoliberais, e as possibilidades de uma 

educação emancipatória e interacionista. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o século XX o ensino superior cresceu vertiginosamente e a 

qualidade de ensino e da aprendizagem passam a ser temas que estão sendo 

discutidos devido à preocupação com a expansão do desse nível de ensino e a 

formação do profissional. O ensino superior tem sofrido grandes transformações, 

como resultado de sua democratização, da globalização da sociedade e das 

crescentes demandas do mercado. Na trajetória histórica do ensino superior é 

possível perceber os constantes desafios para se buscar a qualidade de ensino e da 

aprendizagem, pois ora a educação era pensada como formadora de profissionais 

técnicos e ora pensado na formação de intelectual crítico, reflexivo, criativo e 

transformador de uma sociedade. Estudos mostram que o movimento de 

democratização do ensino superior, embora assumindo proporções e contornos 

distintos em diferentes países, configura-se como reação a vetores de natureza 

diversa: de um lado, responde à pressão da sociedade contra o elitismo que 

historicamente caracterizou a universidade, para que os filhos das classes populares 

também tenham acesso a esse nível de ensino; de outro, faz parte de um projeto 

amplo que recoloca o ensino superior no cenário da globalização e do 

neoliberalismo, visando à formação dos técnicos qualificados exigidos pelo 

desenvolvimento capitalista. Assim, diante da importância do conhecimento na 

economia neoliberal, a educação superior adquire centralidade: “Novos papéis 

relativamente aos conhecimentos e à formação profissional são atribuídos à 

educação superior no contexto atual da globalização econômica que interferem, 

diretamente, nas atividades docentes”. Para tanto, a pesquisa dará enfoque aos 

desafios da docência universitária e suas implicações na qualidade do ensino e da 

aprendizagem do estudante. Os estudos serão realizados sob a luz das concepções 

interacionistas (Levy S. Vygotsky ) e de uma educação emancipatória (Paulo Freire). 



Essas concepções trarão a contribuição para entender as necessárias mudanças 

metodológicas nas aulas inovadoras do ensino superior.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Compreender de modo integrado e sistêmico, a trajetória do Ensino Superior, 

refletindo sobre os constantes desafios para atingir a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Refletir sobre as ideias de educadores que discutem a construção 

coletiva de culturas pedagógicas baseadas numa concepção do professor como 

agente de mudanças nas práticas educativas. Contribuir com competência na 

formação dos futuros profissionais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar criticamente o processo metodológico de ensino. 

          Identificar em que sentido a prática de ensino é inovadora. 

Compreender o impacto da prática na formação dos futuros profissionais. 

Proporcionar uma reflexão sobre a prática da tarefa educativa e possibilitar o 

desenvolvimento da competência de autorregulação da docência e de construção de 

caminhos alternativos quando os objetivos não são alcançados no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

MÉTODO DE PESQUISA 

 

É uma pesquisa de natureza qualitativa, cuja investigação será desenvolvida 

através de levantamento bibliográfico para a seleção e análise das obras de 

referência e produções acadêmicas já existentes sobre a temática. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As literaturas escolhidas sobre a história do ensino superior e das mudanças 

das práticas do professor universitário num primeiro momento permitem a observar 

que no Brasil, apenas a partir das últimas décadas do séc. XX há estudos e 



pesquisas enfatizando a necessidade de formação do professor universitário e a 

importância de inovar nas práticas pedagógicas no âmbito da universidade. Partindo 

desses princípios o docente poderá criar condições e oportunizar aos  alunos a 

capacidade de desenvolver o raciocínio crítico, de refletir, de problematizar, de criar, 

utilizando-se, para isso, dos conhecimentos apreendidos durante o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

      RESULTADOS PRELIMINARES 

A articulação da prática docente com a investigação é extremamente 

necessária para o desenvolvimento do discente. A educação não é um fenômeno 

isolado, e para que haja sucesso no ensino-aprendizagem, o docente tem que ter 

um olhar amplo, múltiplo e diverso sobre o que é o educador. O professor 

universitário deve ser conhecedor de práticas de ensino e abordagens pedagógicas 

que provoquem desiquilíbrios cognitivos, e contribuir para a formação de 

profissionais, dotados de capacidade de aprender a ser, conhecer a fazer e a 

transformar. Todo professor, à medida que ensina, também aprende, sendo esse um 

processo que o torna sujeito ativo, e responsável pelo próprio conhecimento, pois, 

como afirma Paulo freire, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender”. 
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