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Resumo: O artigo abordou o tema da didática superior no Bra-

sil para o entendimento das teorias pedagógicas adotadas no 

país. O texto percorreu aspectos históricos, filosóficos e sociais 

para a compreensão dos modelos adotados nas faculdades bra-

sileiras. O estudo concluiu que as metodologias provieram dos 

modelos europeus e se modificaram pela Reforma de Campos 

de 1931, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, 

Construtivismo na década de 1980 e a lei nº 9394/96. O emba-

samento teórico variou pelo período histórico, alterando-se 

conforme os fatores da oferta de ensino, atualização pedagógi-

ca, difusão do conhecimento e fortalecimento da pesquisa. 

Constatou-se que o ensino solidificado nos pilares da aprendi-

zagem, produção e convivência privilegia a multidisciplinarie-

dade e a interação, se constituindo no ponto nevrálgico para o 

aperfeiçoamento intelectual do individuo. A confecção do arti-

go fundamentou-se na pesquisa, leitura e reflexão sobre a temá-

tica, disposta em livros, teses, dissertações, doutrinas e normas 

nacionais e internacionais. 

 

Palavras-Chave: educação, ensino superior, universidade, teo-

ria, filosofia. 

 

Abstract: The article covered the superior didactic subject in 

Brazil to understand the pedagogical theories adopted in the 

country. The text toured historical, philosophical and social 

aspects for understanding the models adopted in Brazilian 

schools. The study concluded that the methodologies came 

from the European models and modified by Campos Reform 
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1931, Manifesto of New Education Pioneers in 1932, Construc-

tivism in the 1980s and Law nº. 9394/96. The theoretical basis 

for the varied historical period, changing as the factors of edu-

cational opportunities, educational update, knowledge dissemi-

nation and strengthening of research. It was found that teaching 

solidified the pillars of learning, production and living focuses 

on multidisciplinary and interaction, constituting the neuralgic 

point for the intellectual improvement of the individual. The 

making of the article was based on research, reading and re-

flection on the subject, arranged in books, theses, dissertations, 

doctrines and national and international standards. 

 

Keywords: education, higher education, university, theory, 

philosophy 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

 ensino superior brasileiro acompanhou os méto-

dos utilizados no exterior durante a sua história. A 

partir do século XIX, as primeiras instituições se 

fundamentaram na dogmática europeia e notada-

mente no modelo pombalino português, o que 

garantiu a elitização do sistema educacional. 

Essa metodologia perdurou até a década de 1920, quan-

do propostas acerca do futuro universitário no país resultaram 

na “Reforma Francisco de Campos” de 1931. Sua promulgação 

ocorreu no Regime do “Estado Novo” no governo de Getúlio 

Vargas e sua principal contribuição foi a reestruturação do en-

sino secundário e universitário, que rompeu com as estruturas 

seculares de escolarização no Brasil.  

 No ano de 1932 é lançado o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, que traçou as bases para a Escola Nova que 

previa a promoção e o fortalecimento na massificação do ensi-

no por meio do Estado para alavancar a quantificação educaci-

O 
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onal do país. O salto qualitativo ocorreu com a instituição de 

órgãos de fomento à pesquisa, a realização de acordos interna-

cionais e a instituição da Reforma Universitária que contribuiu 

para o ingresso do capital privado na educação superior.  

A década de 1980 marcou o ingresso do construtivismo 

no Brasil, que aliado as melhorias tecnológicas vivenciadas no 

país, solidificaram a educação como instrumento necessário 

para o ingresso no mercado de trabalho.  

O resultado destas modificações foi a criação da lei nº. 

9394/96, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, fundamentada nos princípios da valorização do ma-

gistério e na formação continuada do docente que capacitou os 

professores a lidar com as ferramentas contemporâneas na sala 

de aula. 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

 

O período inicial da implantação do ensino superior no 

Brasil remonta à instalação da corte portuguesa no Rio de Ja-

neiro e se caracterizou pela criação de escolas e cursos técnicos 

isolados para a formação da elite econômica e social.  

 Portugal exportou ao Brasil o modelo didático da edu-

cação católica, medieval e tridentina, com o objetivo de domi-

nação cultural e educacional. O modelo se fundamentava na 

Ratio Studiorum sustentada nos ideais políticos do cristianis-

mo, que visavam uma formação humanista e cristã a partir da 

memorização e do ensino enciclopédico, dogmático e descon-

textualizado (RODRIGUES, 2006, p. 94).      

O início do século XIX foi marcado principalmente pela 

preocupação com a defesa militar e a criação da Academia 

Real Militar no Rio de Janeiro pelo governo de D. João VI no 

período de 1808 a 1810, além do estabelecimento na Bahia dos 

cursos de economia, química, desenho técnico e agricultura. 

Pernambuco, Vila Rica e Paracatu foram outros polos educaci-
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onais agraciados com cursos de matemática superior, desenho, 

história, retórica e filosofia.   

Nesse sentido, cita Veiga, 1995, p. 26: 
“A tarefa educativa estava voltada para catequese e instrução 

dos indígenas, mas, para a elite colonial, outro tipo de educa-

ção era oferecido. O plano de instrução era consubstanciado 

na Ratio Studiorum, cujo ideal era a formação do homem 

universal, humanista e cristão. A educação se preocupava 

com o ensino humanista de cultura geral, enciclopédico e 

alheio à realidade da vida da colônia... A ação pedagógica dos 

jesuítas foi marcada pelas formas dogmáticas de pensamento, 

contra o pensamento crítico. Privilegiavam o exercício da 

memória e o desenvolvimento do raciocínio.” 

O modelo medieval e tridentino foi utilizado até a pu-

blicação da Lei 15 de novembro de 1827 que instituiu oficial-

mente o método mútuo ou lancasteriano com base nas práticas 

didáticas e pedagógicas preponderantes na Europa. Neste perí-

odo elaboraram-se vários relatórios com o intuito de avaliar sua 

aplicação e concluiu-se que ele condicionava o aluno a tornar-

se um cidadão obediente e sem capacidade de perceber a reali-

dade social e de desenvolver o raciocínio crítico. Freire (1989, 

pp. 53-55), cita alguns, dentre os quais podemos destacar o de 

1833 e o de 1835: 
“O Relatório de 1833 denunciava que o método de ensino pú-

blico, o lancasteriano, não apresentava bons resultados. Assim 

o governo não deveria criar mais escolas enquanto esse méto-

do não fosse aperfeiçoado. Como não havia prédios públicos 

para escolas, tinha-se que construí-los ou alugá-los. O Relató-

rio de 1835 continua apontando a ineficiência do ensino mú-

tuo com relação à ausência de livros e materiais escolares 

adequados para o desenvolvimento das atividades, assim co-

mo a ausência de prédios escolares de acordo com as exigên-

cias do método.” 

Os relatórios críticos repercutiram no meio acadêmico e 

aliados a crescente exposição e absorção das idéias do educa-

dor suíço Jean-Henri Pestalozzi as discussões voltaram-se para 

o processo de ensino e aprendizagem do aluno.  

Pestalozzi desenvolveu no final do século XVIII, na 
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Alemanha, o método intuitivo, adotado nas escolas americanas, 

brasileiras e européias somente na metade do século XIX 

(TRINDADE, MENEZES, 2009, p. 130). A base fundamental 

desta metodologia era o empirismo, focado na utilização dos 

sentidos para a observação do trabalho e obtenção do conheci-

mento. A observação se iniciava na percepção e finalizava na 

idéia, pois o trabalho significava a oportunidade de realizar a 

atividade estudada (VALDEMARIN, et. al, 1998, p.69). O mé-

todo intuitivo acompanhou a criação das universidades brasilei-

ras ocorrida no início do século XX, com a fundação da Escola 

Universitária Livre de Manáos (atualmente Universidade Fede-

ral de Manaus - UFAM) em 1909, da Universidade do Rio de 

Janeiro em 1920 e da Universidade de Minas Gerais em 1927. 

Estas comungavam o fato de reunir faculdades sem integração, 

o que resultou no estacionamento do progresso dos currículos e 

das práticas educacionais (MENDONÇA, 2000, p. 7).  

 O método intuitivo durou até o início do século XX, 

quando na década de 1920 o círculo universitário brasileiro 

ingressou em discussões sobre os rumos da política educacio-

nal do país e dividiu-se em dois grupos: o liderado pelos católi-

cos e o comandado pelos professores egressos da Escola Poli-

técnica. Ambos eram nacionalistas e voltados à formação das 

elites, porém, o primeiro valorizava o papel da escola secundá-

ria como agente de recuperação moral e resgate da tradição 

católica, enquanto o segundo priorizava os esforços nas univer-

sidades a partir de medidas educacionais integradoras e da fun-

dação de faculdades voltadas à pesquisa científica (MEN-

DONÇA, 2000, p. 137). 

 A “disputa” resultou na Reforma de Campos em 1931, 

originando o Estatuto das Universidades Brasileiras que objeti-

vava a estabilidade e a conciliação entre as duas correntes. A 

principal característica do documento era a opção de inclusão 

de uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras capaz de 

formar professores para o ensino normal e secundário.  
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Duas universidades se destacaram neste período por fo-

carem-se no desenvolvimento da pesquisa científica e nos altos 

estudos: A Universidade de São Paulo (USP) em 1934 e a Uni-

versidade do Distrito Federal (UDF) em 1935. Apesar de con-

servarem objetivos comuns, a USP centralizou-se em torno da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a UDF rompeu com 

a agregação das escolas profissionalizantes, e se constituiu de 

cinco escolas, a Escola de Ciências, Educação, Economia e 

Direito, Filosofia e o Instituto de Artes (MENDONÇA, 2000 p. 

139).  

A divergência na elaboração e na formação das univer-

sidades resultou na publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova em 1932, que implantou os princípios da Esco-

la Nova fundamentada na filosofia liberal do iluminismo. 

Lemme (1984, p. 264) afirmou que a educação era direito de 

todos, conforme as necessidades, aptidões e aspirações, dentro 

do princípio democrático da igualdade de oportunidades.  

Nesta época, o Brasil conviveu com uma expansão in-

dustrial e o Estado aplicou os ideais de gratuidade e liberalismo 

da Escola Nova ao massificar o ensino para o atendimento da 

demanda de mão-de-obra alfabetizada. As universidades públi-

cas passaram de cinco, em 1945, para 37 em 1964 e as escolas 

foram de 293 para 564, elevando o porcentual de alunos para 

234% (MENDONÇA, pp. 141-142). O aumento quantitativo, 

porém, não resultou em preocupação com a pesquisa científica, 

que mesmo institucionalizada, esteve em segundo plano graças 

à formação técnica privilegiada pelas faculdades.    

As décadas de 1950-1960 foram determinantes para a 

modificação do panorama, pois as mudanças socioeconômicas 

do período refletiram-se na educação, com a elaboração do 

projeto de lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 

1961 e a criação da UNB (Universidade Nacional de Brasília) 

em 1962. As principais Fundações de apoio e incentivo à pes-

quisa brasileira surgiram em 1951, se ressaltando a Conselho 
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Nacional de Pesquisas (CNPq) e a Campanha de Aperfeiçoa-

mento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), que objetiva-

vam o financiamento científico pela concessão de bolsas de 

estudo interno e externo para a fixação dos programas de pós-

graduação nas universidades. O aumento gradativo da pesquisa 

e na qualificação do discente propiciou maior envolvimento 

dos estudantes no diálogo com as universidades, assinalando o 

estopim para a Reforma Universitária. Os discentes eram re-

presentados pela UNE (União Nacional dos Estudantes), fun-

dada em 1930, e discutiam questões sobre a participação dos 

alunos na administração educacional, o trabalho em tempo in-

tegral para os docentes, o aumento de vagas nas escolas públi-

cas e a flexibilidade para organizar currículos (FÁVERO, 

1994, pp. 150-151).    

O diálogo permitiu ao governo a adoção de medidas 

oficiais para a instituição de medidas oficiais que modificaram 

a educação nacional. Dentre elas citam-se os acordos entre 

Brasil e Estados Unidos da América que englobavam o plano 

de assistência técnica brasileira, vinculado ao MEC/USAID, o 

Plano Atcon de 1966 e o Relatório Meira Mattos de 1968 

(FÁVERO, 1994, p. 30).   

 O convênio entre o MEC e a USAID previa a assistên-

cia técnica e financeira, o financiamento de projetos e a ajuda 

militar focada no treinamento e importação de tecnologia (FÁ-

VERO, 1994, pág. 152-153). O Plano Atcon, por sua vez, prio-

rizava a melhoria da produção e capacidade universitária com 

destaque para a modificação do regime de trabalho docente, a 

criação de estudos básicos e a fundação de um conselho de 

reitores das universidades brasileiras (Atcon, 1966). O Relató-

rio Meira Mattos, por sua vez, contribuiu na unificação dos 

vestibulares, na criação de cursos de curta duração, ampliação 

de vagas e fortalecimento da disciplina no ensino superior.  

As referidas medidas foram determinantes para a im-

plementação da Reforma Universitária, pois os debates sobre 
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os problemas da educação possibilitaram pressionar o governo 

pela adoção de ações práticas para o saneamento das dificulda-

des existentes no âmbito universitário. Neste período, o estabe-

lecimento do Decreto 62.937 de 1.968 que instituiu o Grupo de 

Trabalho (GT) foi considerado o símbolo do aperfeiçoamento 

técnico. O GT não era afetado por motivos políticos e atuava 

por meio de relatórios com a finalidade de promover a eficácia 

e a expansão do corpo de profissionais qualificados para de-

senvolvimento do país, além de destacar o atraso no desenvol-

vimento das universidades brasileiras em relação às nações 

mais avançadas. (RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABA-

LHO, 1968). 

O GT, na tentativa de transformação e melhoria do en-

sino universitário no país recomendou a adoção de medidas 

como o sistema de créditos, melhor tratamento ao docente, 

controle da autonomia universitária, diminuição da participa-

ção estudantil na universidade, maior estabilidade no financia-

mento universitário e a indissociabilidade do ensino e da pes-

quisa (BOAVENTURA, 1989, pp. 239-240).  Após a instaura-

ção das ações supracitadas, a iniciativa privada controlou o 

ensino e a matrícula discente superior, dado que as instituições 

particulares saltaram de 41.289 para 214.865, com elevação de 

520% e os matriculados em 50,5% (GASPEROTO, 2010, 

p.56). 

A década de 1970 também foi marcada pelo conflito 

ideológico entre os EUA e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) e a forte influência norte-americana no Bra-

sil que afetou os métodos de ensino. O sistema importado pelo 

país foi o modelo da tecnologia educacional, fundado princi-

palmente nas teorias de Skinner sobre a análise experimental 

do comportamento.  

Esta consistia na realização de associações, nos quais os 

alunos executavam tarefas e colocavam seu conhecimento à 

prova para a disposição em séries conforme seu nível. A fun-
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ção do professor, neste contexto, foi alterada para a de adminis-

trador para a elaboração e execução de planejamentos, objeti-

vos e metas (LACANALLO, et al., 2007, p. 10).  

Skinner também influenciou a utilização de novas tec-

nologias, tais como recursos audiovisuais, livros e manuais 

técnicos que serviriam para os alunos maximizarem sua efici-

ência e produção intelectual com o objetivo de adequação do 

comportamento humano a diferentes contextos sociais.  

Esta metodologia foi firmemente adotada durante o re-

gime militar, porém no final da década de 1980 sofreu críticas 

embasadas no sentimento democrático que assolava o país na 

aspiração por mudanças sociais. Neste período, as propostas 

partiram dos grupos de professores que discutiam o papel das 

universidades no processo de abertura da sociedade brasileira e 

a principal corrente foi o construtivismo a partir da psicologia 

genética de Jean Piaget e dos projetos de Vigotsky e Wallon. 

As contribuições destes autores se complementam, sendo que 

Piaget tratou dos aspectos cognitivos, Vigotsky dos sociais e 

históricos e Wallon pesquisou sobre a afetividade e a persona-

lidade (BRITTO, HORA, 2004, p. 8). 

A diferença em relação à escola tradicional situou-se na 

forma de ensinar, pois enquanto esta aderiu ao plano da assimi-

lação e transmissão passiva por meio da disciplina e autorida-

de, o construtivismo estimulava o uso de técnicas de raciocínio, 

dedução e demonstração para o aprimoramento do aprendiza-

do.  

As dinâmicas do construtivismo fundavam-se princi-

palmente no diálogo, pois as práticas interativas propunham as 

relações entre o sujeito e o objeto como meio de alcance do 

conhecimento. O resultado destas ligações, de acordo com Vi-

gotsky (1988), era a troca de experiências, conhecimentos e 

funções sociais que permitiriam o nascimento de novos conhe-

cimentos e a formação da própria consciência.     

Nesse sentido, temos Zacharias e Santo, 2005, p. 1: 
“O aluno não é tão somente o sujeito da aprendizagem, mas, 
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aquele que aprende junto ao outro o que o seu grupo social 

produz, tal como: valores, linguagem e o próprio conhecimen-

to”. 

Em relação ao ensino superior, o construtivismo teceu 

grandes contribuições ao adotar medidas como a integração, 

programas de gestão e a interação social entre o docente e o 

discente. O objetivo era propiciar o envolvimento do aluno 

com as variadas situações do cotidiano, quando o profissional 

deve estar preparado para enfrentar as cobranças impostas pelo 

mercado de trabalho no mundo globalizado (BRITTO, 2004, p. 

9).    

O Brasil vivenciou um salto tecnológico que valorizou a 

educação como porta de entrada no mercado de trabalho, posto 

que a mão-de-obra qualificada tornou-se pressuposto indispen-

sável para o desenvolvimento socioeconômico e industrial do 

país. 

As universidades tornaram-se pilares desta evolução e 

se articularam diretamente com o sistema produtivo.  Elas fle-

xibilizaram os currículos e incorporaram novas técnicas ade-

quadas às mudanças sofridas pelo mercado de trabalho, o que 

ocasionou a desvinculação entre o saber e o conhecimento, 

tendo à universidade o papel de treinar e capacitar o indivíduo 

para o mundo globalizado (CHIAUI, 1980).  

Essas mudanças iniciaram-se em 1995 no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, que conduziu amplas reformas no 

ensino básico e superior, culminando na promulgação da lei nº. 

9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), conhecida como 

“Lei Darcy Ribeiro”. A legislação se fundamentou nos princí-

pios da valorização do magistério, na atualização da formação 

docente e no aumento da carga horária prática. A partir do pro-

cesso de estímulo à constante capacitação, o professor teve na 

pedagogia o núcleo de sua formação e foi compreendido como 

indivíduo apto para exercer as atividades de ensino para os 

diferentes níveis de desenvolvimento escolar. 

O governo inferiu que a qualidade do ensino estava 
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atrelada à capacitação profissional e iniciou os investimentos 

maciços em diferentes esferas educacionais. As propostas parti-

ram do Ministério da Educação (MEC), que se balizou pelo 

Plano Nacional de Educação (PNE) para a implantação de vá-

rios programas voltados para o aperfeiçoamento do docente. 

Os principais programas envolvem o ensino básico, 

médio, pesquisa científica e a inclusão das pessoas portadoras 

de deficiência. No ensino fundamental e médio destacam-se o 

Pró-Licenciatura, Pró-Letramento, Pró-Infantil e Pró-

Formação. A capacitação de professores no atendimento os 

alunos com necessidades especiais já resultou no aperfeiçoa-

mento de mais de 90 mil docentes e gastos de mais de 20 mi-

lhões de reais, tornando-se o maior da América Latina, ao per-

mitir o ingresso no ensino regular de aproximadamente 

560.000 estudantes com algum tipo de necessidade especial 

(ELY, 2005).  

A pesquisa ampara-se nos programas da CAPES e do 

CNPq, que objetivam a qualificação de docentes para o nível 

superior, além da concessão de bolsas para o desenvolvimento 

dos trabalhos científicos. Os principais programas nesta área 

são o Programa de Qualificação Institucional (PQI), o Progra-

ma de Mestrado Interinstitucional (MINTER) e o Programa 

Institucional de Capacitação Docente (PICDTet) direcionado 

para a formação de docentes para as escolas técnicas e agrotéc-

nicas federais e para os centros federais de educação tecnológi-

ca (MELO, LUZ, 2005. p. 43).  

Outro ponto chave para a constante capacitação do pro-

fessor foi a criação do Instituto Superior de Educação (ISE) em 

1996, que objetivou a manutenção de programas e cursos vol-

tados à formação dos profissionais da educação. Os ISEs torna-

ram-se no principal instrumento tanto na formação inicial como 

na continuada e poderiam ser integrados tanto nas universida-

des públicas como nas particulares (CARVALHO, 1998, pág. 

86). 
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A configuração do modelo dos cursos permitiu ao do-

cente ampla gama de escolhas quanto à sua formação, seja a 

manutenção da licenciatura plena e da graduação em pedagogia 

ou a implementação do ISE conforme os parâmetros traçados 

na LDB. Conforme GATTI (apud CARVALHO, 1998, p. 86) 

no primeiro caso, os programas de formação pedagógica po-

dem no máximo ser introduzidos parcialmente e na segunda 

hipótese a graduação em pedagogia integra totalmente o ISE.  

Após tratar da capacitação do professor, a LDB dispôs 

sobre a organização do ensino superior, tratada nos artigos 62, 

63 e 64. O artigo 62 versou sobre os cursos de licenciatura de 

graduação plena, o 63 explicitou os cursos formadores para a 

formação básica e superior e os programas de formação peda-

gógica e de educação continuada. Por fim, o 64 abrangeu os 

cursos de pedagogia e de pós-graduação, de critério da institui-

ção mantenedora, segundo as bases nacionais.  Neste diapasão, 

o artigo 8º do decreto nº. 2.306 de 19/0897, estipulou que o 

Sistema Federal de Ensino de nível superior é composto das 

universidades, dos centros universitários, dos institutos ou es-

colas superiores, das faculdades integradas e das faculdades 

isoladas.  

As universidades se caracterizam pela pluridisciplinari-

edade, atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão. Os 

centros universitários, públicos ou privados, têm como obriga-

ção oferecer qualificação continuada de excelência aos docen-

tes, enquanto as instituições especializadas atuam em áreas de 

conhecimento específico com o objetivo de melhorar as condi-

ções de trabalho dos profissionais da educação. Por sua vez, as 

faculdades integradas têm seus currículos divididos em mais de 

uma área do conhecimento, viabilizando cursos nos níveis de 

graduação, pós-graduação, seqüenciais e de especialização 

(MEC, 2005). 

Os campos da didática e da pedagogia também foram 

alterados e seguem as mudanças estabelecidas pelo órgão da 
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Comissão Internacional sobre Educação no século XXI.  Por 

meio de Jaques Delors a entidade elaborou para a UNESCO em 

1996 o relatório “Educação, um tesouro a descobrir”, que 

abordou os horizontes, princípios e orientações para a evolução 

da educação global. Delors, no capítulo quatro e cinco, dividiu 

a educação em quatro pilares principais: o aprender a conhecer, 

o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a ser. 

Estes são considerados fundamentais para a produção intelec-

tual da sociedade da informação, pois é a partir da interação, da 

comunicação e do entendimento entre os sujeitos que se alcan-

ça um alto nível de qualidade do ensino. 

Nesse sentido, o aprender a conhecer caracteriza-se pelo 

domínio dos instrumentos da compreensão e do conhecimento, 

pois ao partir do pressuposto que o aprendizado é infinito, for-

nece as bases para a educação ao estimular as dúvidas que ge-

ram o aumento do saber por toda vida do indivíduo. Ressalta-se 

que a cultura geral do educando não está em segundo plano, 

pois atua diretamente como agente facilitador na abertura do 

campo intelectual, principalmente na pesquisa cientifica, quan-

do sua produção está diretamente ligada à multidisciplinarieda-

de.  

A idéia do aprender a fazer, por sua vez, se funda na 

ação do professor com o meio, unindo a competência técnica e 

social para estimular o trabalho em equipe e a iniciativa pessoal 

pelo uso de técnicas diversificadas como os recursos audiovi-

suais, internet, manuais e livros. 

O aprender a viver juntos atualmente consiste em uma 

das maiores dificuldades da sociedade contemporânea, devido 

ao elevado nível de competição do mundo globalizado que 

resulta em extrema concorrência no âmbito internacional, naci-

onal e local. Em relação a educação, as medidas  começam 

com a descoberta gradual do próximo, realização de atividades 

conjuntas e a consequente diminuição dos conflitos. Deste mo-

do, a escola e a sociedade se unem para a promoção de ativida-
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des educacionais e cooperadas com o intuito de ressaltar os 

benefícios do trabalho em grupo objetivando a redução das 

diferenças existentes. 

O contexto educacional do aprender a ser é o desenvol-

vimento completo do aluno, agindo no campo espiritual, corpo-

ral, intelectual e sensitivo, de forma a contribuir com a evolu-

ção do discente como ser humano transformador da sociedade. 

Diante desse quadro, nota-se que o mundo atual exige 

do aluno e do professor a mudança de mentalidade em relação 

ao ensino no tocante a lapidação do indivíduo nos campos da 

moral, ética, educação e capacitação profissional. Assim, o 

professor deve utilizar novas tecnologias que permitem a ino-

vação no ambiente universitário e possibilitam ao aluno novos 

métodos de ensino fundamentados na reflexão acerca das ques-

tões que envolvem a sociedade contemporânea. O professor, 

neste contexto, dispõe das mais diversas ferramentas para al-

cançar o ensino reflexivo e multifacetado, sendo que as princi-

pais devem ser aquelas que envolvem mais de um sentido, en-

globando os recursos visuais, verbais, auditivos e lúdicos (LI-

BÂNEO, 1998, p. 70).  

Entre estes novos métodos se destaca a internet e o en-

sino à distância, que possibilitaram ao sistema educacional a 

unificação e aproximação de culturas e ideologias entre os po-

vos. Ela permite vasta variedade na atuação na sala de aula, o 

que estimula o aprendizado do aluno por situá-lo numa zona de 

conforto no qual tem facilidade para aprender. 

Nesse contexto, temos MORAN, 2000, p. 53: 
“A Internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos 

pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa 

que oferece. Essa motivação aumenta se o professor cria um 

clima de confiança, de abertura, de cordialidade com os alu-

nos. Mais que a tecnologia, o que facilita o processo ensino-

aprendizagem é a capacidade de comunicação autêntica do 

professor de estabelecer relações de confiança com os seus 

alunos, pelo equilíbrio, pela competência e pela simpatia com 

que atua.” 
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A prática do ensino a distância, por sua vez, é um mé-

todo relativamente novo e de implementação gradual que per-

mite o acesso a cursos de graduação, pós-graduação e capacita-

ção. O incentivo à sua utilização provém inicialmente da 

UNESCO, que apoia sua implementação aos que não usufruem 

do ensino presencial. Conforme Sá (apud RIBAS, 2008, pág. 

10), o principal motivo para a utilização da educação à distân-

cia é a garantia da igualdade ao facilitar o ingresso de indiví-

duos nos meios tradicionais de educação. 

Sua metodologia abrange a aprendizagem por meio de 

materiais multimídias e da realização de exercícios em docu-

mentos auxiliares, o que possibilita o progresso na tecnologia 

da comunicação e o consequente avanço na construção do co-

nhecimento a partir das discussões e debates realizados entre 

professor e aluno. Os principais meios de transmissão do con-

teúdo utilizados no ensino à distância são as videoconferências, 

a internet, trabalhos em grupos e a utilização de canais para a 

distribuição de material e do conteúdo desenvolvido. 

Para tanto, o professor deve prezar por sua constante 

atualização e adaptação às diferentes estratégias educacionais. 

Nesse contexto, a formação continuada do profissional é o pon-

to chave da questão, pois esta os qualifica para as mais diferen-

tes demandas que surgem diariamente no âmbito acadêmico 

(RIBAS, 2008, pág. 13).  

O aprimoramento profissional se fundamenta no desen-

volvimento de métodos didáticos na sala de aula, possibilitando 

a utilização de diferentes instrumentos para qualificar a educa-

ção, tais como a simpósios, congressos e cursos de especializa-

ção que objetivam a atualização freqüente dos profissionais em 

face das novas ferramentas de trabalho.  

A pesquisa, por sua vez, merece destaque especial, pois 

tenciona o desenvolvimento do senso crítico do aluno em rela-

ção aos diferentes contextos sociais, capacitando-o para a atua-

ção na coletividade. Esta participação ocorre a partir do estímu-
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lo realizado pelo professor amparado nos mais diversos pro-

gramas de auxílio e fomento a pesquisa científica. Os princi-

pais órgãos do Brasil na área são a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a FAPESP 

(Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo) e o 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), que elaboram programas de pesquisa e conheci-

mento nas áreas de exatas, humanas e biológicas.   

O Brasil, a partir da implementação dos métodos peda-

gógicos e didáticos e do investimento maciço na pesquisa cien-

tífica, caminha para um patamar elevado não só na educação, 

mas também na inovação tecnológica, econômica e social, fato-

res estes que são indispensáveis para alçar o país a condição de 

potência mundial. 

 Assim, conforme explicitado no texto, o enfoque para a 

melhora no ensino é o estímulo às medidas que enriqueçam a 

relação professor-aluno, a formação continuada do docente e a 

utilização de métodos atualizados nas escolas e universidades 

com o objetivo de aprimoramento quantitativo, qualitativo e 

científico no campo pedagógico e didático.  

 

3. CONCLUSÃO: 

 

O artigo possibilitou a conclusão de que o ensino supe-

rior brasileiro consolidou-se inicialmente sem a real preocupa-

ção com a qualidade e massificação do ensino. Este fato ocor-

reu devido a instituição do método pombalino fundamentado 

no ideal católico, enciclopédico e descontextualizado da vida 

colonial, que perdurou até o início do século XIX e elitizou os 

caminhos educacionais. 

Constatou-se que após a metade do século XIX a edu-

cação universitária se embasou no método intuitivo para a fun-

dação da Escola Universitária Livre de Manáos (atualmente 

Universidade Federal de Manaus - UFAM) em 1909, da Uni-
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versidade do Rio de Janeiro em 1920 e da Universidade de 

Minas Gerais em 1927.  

Contudo, se depreendeu que a exigência pela estabili-

dade no ensino e formação de professores modificou o pano-

rama vigente, resultando na Reforma de Campos de 1931, o 

que possibilitou a criação da Universidade de São Paulo (USP) 

em 1934 e da Universidade do Distrito Federal (UDF) em 

1935.  

Nesse período, o Estado brasileiro elaborou uma refor-

ma industrial que resultou no aumento exponencial de univer-

sidades públicas, e nas décadas de 1950-1960 houve o início do 

aprofundamento na pesquisa científica com o estabelecimento 

dos órgãos do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e da 

Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Inferiu-se que de 1970 até o final da vigência do 

Regime Militar o ensino universitário brasileiro foi influencia-

do pela Guerra Fria e adotou a teoria experimental de Skinner 

fundada na eficiência do aluno conforme sua capacidade de 

adaptação a diferentes contextos sociais.  

A abertura democrática proporcionou a inserção do 

modelo construtivista genético de Jean Piaget e dos projetos 

social histórico de Vigotsky e personalíssimo de Wallon. A 

aliança entre as práticas integracionistas e dialógicas do cons-

trutivismo e a localização das universidades como referências 

educacionais estimularam o conhecimento como principal tra-

jeto para a pesquisa científica e o mercado de trabalho. Nessa 

linha se concluiu que o governo atuou na elaboração da lei nº. 

9394/96 e na concretização de investimentos balizados no Pla-

no Nacional da Educação (PNE) e no Ministério da Educação 

(MEC) que resultaram na formação e aperfeiçoamento de cerca 

de 90 mil docentes e 500 mil estudantes sob a égide dos novos 

conceitos da UNESCO de aprimoramento humanístico e inte-

lectual fundados na multidisciplinariedade e na elaboração de 

projetos técnicos para a inserção educacional e laborativa no 
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século XXI.  
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