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Resumo

Uma pesquisa-ação de cunho pedagógico, realizada com estudantes de três cursos noturnos de engenharia de uma
instituição de ensino não estatal, mostrou que os alunos que dela participaram reconhecem a importância da participação, do
diálogo, do debate e da pesquisa em sala de aula pois, com essas características, a aula torna-se mais dinâmica, mais
agradável, e contribui para um aprendizado mais efetivo, aprendizado esse que não necessariamente se restringe ao
conteúdo estudado durante a aula. O objetivo deste artigo é analisar, de forma sintética, alguns dos aspectos identificados
durante a análise dos dados colhidos durante essa pesquisa como forma de contribuir para melhor compreensão das
possibilidades pedagógicas da aula universitária.
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Abstract

An action research of pedagogical character, with students of three night courses engineering of a non-state educational
institution, showed that these students recognize the importance of participation, dialogue, argumentation and research in the
classroom, because with these characteristics the class becomes more dynamic, more enjoyable, and contributes to a more
effective learning, that not necessarily is restricted to the content studied in class. The objective of this paper is to analyze, in
summary form, some of the issues identified during the analysis of data collected during this research and to contribute to
better understanding of the pedagogical possibilities of university class.
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Introdução

Centrado quase exclusivamente no professor, o ensinar reduz-se a expor os conteúdos nas aulas (ou explica-los nos
laboratórios); ao aluno, resta ouvir com atenção. O professor competente é aquele capaz de expor e explicar um conteúdo
com clareza e propriedade e manter o aluno atento. Assim, um bom professor é o que consegue fazer uma boa palestra,
cabendo ao aluno ouvir, anotar com atenção e memorizar o conteúdo exposto. Se o conteúdo está explicado, compete ao
aluno memorizá-lo e repeti-lo no momento da avaliação [...] (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 227).

Focadas, portanto, no ensinar e não no aprender, as aulas, muitas vezes, são vistas como uma espécie de suplício, um
obstáculo que precisa ser ultrapassado com sacrifício, um agente de rejeição ao próprio processo de ensino e que, muitas
vezes, caracteriza-se como um tempo desperdiçado ou, como bem descreve Pimenta e Anastasiou (2002, p. 205), um “local
onde todos dormem e uma pessoa fala”; na voz de Demo (2008), uma condenação à qual submetemos os alunos; nas
observações de Franco (2009, p. 11), “uma tortura para alunos e professores”.
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Esse modelo não atende as exigências da sociedade contemporânea que, por ancorar sua economia na produção do
conhecimento, necessita de sujeitos que se adaptem a constantes mudanças, que tenham autonomia para aprender, e que
consigam desenvolver suas competências, habilidades e criatividade. (COUTINHO;LISBÔA, 2011). Nessa sociedade,

A educação precisa promover a formação de indivíduos cuja interação criativa com a informação os
levem a construir conhecimento. O ensino consiste essencialmente em fornecer assistência ajustada à
atividade construtivista dos alunos, com o objetivo de promover a aprendizagem pela compreensão.
Em cada aula em que se desenvolve um processo de ensino-aprendizagem, se realiza uma
construção conjunta entre professor e alunos, que é única e irreproduzível. Assim, o ensino é um
processo de criação e não apenas de repetição. (BERNHEIM; CHAUI, 2008, p. 34).

Sendo a aula “[...] o locus produtivo da aprendizagem [...]” (VEIGA; RESENDE; FONSECA, 2002, p.175), faz-se necessário
refletir a respeito do significado e das possibilidades pedagógicas da aula universitária na atualidade.

A partir dessa perspectiva, Galleão (2013), apoiado, entre outros, em Demo (2008), Freire (2011, 2012), Imbernón (2012),
Masetto (2003, 2011), Nogaro (2008), Pimenta e Anastasiou (2002), Silva (2012), Zabala (1998), bem como nos trabalhos
organizados por Veiga (2012a), apresenta a aula como um espaçotempo de formação humana, um espaçotempo que exige
esforço e disciplina, não como obrigação ou sofrimento, mas com a alegria e o prazer de ultrapassar desafios, de desvendar
o novo, de conhecer e conhecer-se.

Assim conceituada, a aula assume um papel importante, pois, dentre outros motivos, “A configuração das novas sociedades
e da própria noção de democracia e sua progressiva ampliação requerem cidadãos capazes de refletir sobre si mesmos.”
(RUÉ, 2009, p. 158).

Todavia, quais as possibilidades pedagógicas da aula assim concebida diante do atual contexto brasileiro do ensino superior
de graduação que, conforme análise feita por Galleão (2013), apresenta, dentre outras características, um número
continuamente crescente de alunos matriculados em cursos superiores de graduação no período noturno, em tempo parcial;
e um grande contingente de alunos trabalhadores[ii] que dispõem de pouco tempo para estudo ou atividades extraclasse?

Essa questão motivou uma pesquisa-ação de cunho pedagógico, realizada por Galleão (2013) em uma instituição de ensino
superior não estatal, com alunos de três cursos noturnos de engenharia, entre 2012 e 2013, durante a qual procurou-se dar
vida a aulas que se aproximassem do conceito de aula acima descrito, aulas que: a) contribuíssem para participação ativa
dos alunos; b) incentivassem o trabalho em equipe; c) utilizassem, sempre que possível, a pesquisa como instrumento de
aprendizagem; d) criassem um espaço que viabilizasse o aprender a partir do erro; e) incentivassem a prática da reflexão
sobre as ações empreendidas; f) dessem ao professor o papel de mediador e não de condutor.

A análise dos dados colhidos da pesquisa mostrou que os alunos participantes reconhecem a importância da participação, do
diálogo, do debate e da pesquisa em sala de aula. Há, nos dados colhidos, fortes indícios de que, com uma atitude ativa dos
alunos, a aula torna-se mais dinâmica, mais agradável, e contribui para um aprendizado mais efetivo, aprendizado esse que
não necessariamente se restringe ao conteúdo estudado na aula. Isto corrobora o pressuposto de que a aula universitária
pode ser um espaçotempo de formação humana, e não simplesmente um evento para a formação técnica/profissional. O
objetivo deste artigo é analisar, de forma sintética, alguns dos aspectos identificados através dessa pesquisa, como forma de
contribuir para melhor compreensão das possibilidades pedagógicas da aula universitária.

1. Sobre o processo de aprendizagem

A pesquisa mostrou que os alunos gostam de aulas que contribuem para o aprendizado.

Segundo Libâneo (2011, p.1), “[...] aprendizagem significa a elaboração dos conhecimentos pela atividade mental do aluno.”
Esse processo pode se dar, conforme apresentado por Rué (2009), desde um nível superficial, até um nível profundo.

Sob o enfoque superficial, a aprendizagem acontece pela memorização ou reprodução daquilo que se considera importante
para atender uma demanda externa, uma avaliação, por exemplo. Nesse processo, o ato de aprender fica limitado ao
conteúdo ensinado, sem a preocupação de encontrar ou estabelecer vínculos com outros fragmentos estudados, e pode
provocar nos alunos reações e emoções negativas em relação ao que está sendo estudado (RUÉ, 2009). Para Freire (2011,
2012), esse modelo, resulta na domesticação do aluno, na inibição de seu poder criativo e transformador. Libâneo (2011)
considera que esse tipo de aprendizagem, por ele chamado de mecânica ou repetitiva, em que o aluno memoriza as
informações transmitidas pelo professor, não é duradoura; no entanto, é a mais comum. Aulas com esse enfoque já foram
vivenciadas pelos participantes da pesquisa, conforme descrição presente na fala de um dos alunos participantes da
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pesquisa:

As aulas que eu não gosto, e é muito difícil de entender, são aquelas com muita apresentação de slides
teóricos, muitas palavras para decorar, sem ver o sentido daquilo. Nunca entendia até que ponto iria conseguir
decorar nomes e mais nomes, sendo que no outro dia já iria esquecer.

Em níveis mais profundos, a aprendizagem se dá a partir da atribuição de significado ao objeto de estudo, estabelecendo-se
vínculos com conteúdos já estudados ou experiências já vivenciadas. Nesse processo, através de uma postura crítica, é
possível desenvolver concepções próprias sobre o que está sendo estudado, ampliar fronteiras, ir além do conteúdo
ensinado, despertar nos alunos emoções positivas em relação ao processo de aprender (RUÉ, 2009).

Essas afirmações encontram eco na análise dos dados da pesquisa – ao explicar o que considerava aula produtiva, um dos
alunos assim registrou:

Uma aula que rende discussão tanto em sala, como fora da mesma. Esse tipo de aula é onde se consegue
absorver o máximo de conhecimento, além de despertar o desejo de buscar mais conhecimentos relacionados
ao assunto.

Rué (2009) apresenta 6 níveis gradativos de aprendizado: os três primeiros, “Informar-se”, “Conhecer” e “Aplicar”,
conseguem ser fornecidos pelo professor, enquanto que os outros três, “Analisar”, “Sintetizar” e “Avaliar” só podem ser
atingidos / desenvolvidos pelo estudante – o professor, nesse caso, não ensina, mas cria condições para que o aluno
aprenda. Quanto mais profundo o nível de aprendizagem, maior a autonomia intelectual atingida pelo aluno.

Uma aula com enfoque na aprendizagem profunda sintoniza-se com o conceito de educação proposto por Freire (2011,
2012), que é baseada em um diálogo fundamentado por um pensar crítico e respeito mútuo, uma educação que desenvolve
uma forma de compreender e atuar em um mundo que se transforma continuamente. Essa é a educação que, segundo
Masson e Mainardes (2011), e Coutinho e Lisbôa (2011), poderá nos levar a uma verdadeira sociedade do conhecimento.

A análise dos dados da pesquisa realizada mostra fortes indícios de que é essa a educação desejada, e que grande parte
dos alunos participantes da pesquisa busca um nível profundo de aprendizagem, através de aulas que incentivem a reflexão,
o senso crítico, o raciocínio, e que os motivem a pesquisar mais sobre os conteúdos abordados na aula

Esse nível aprofundado de aprendizagem, segundo Rué (2009), pode ser preparado e facilitado pela ação do professor, mas
só pode ser alcançado pelo próprio aluno. Somente, portanto, a partir de uma postura ativa do aluno, é que a aprendizagem
vai se aprofundando, o conhecimento vai sendo por ele elaborado e reelaborado, como uma tela, usando a imagem descrita
por Xavier e Fernandes (2012), que tem sua dimensão e forma alterada a partir do entrelaçamento de cada fio com outros
fios.

Uma postura ativa não é coerente com a figura de um aluno que não participa da aula, que nela assume o papel passivo de
um simples ouvinte. Assumindo esse pressuposto, foi possível observar que essa relação entre aprendizagem de qualidade e
participação ativa também está presente na percepção de grande parte dos alunos participantes da pesquisa. Exemplo pode
ser visto na fala de um dos alunos ao descrever sua percepção a respeito de aula produtiva:

É uma aula onde o aluno participe, onde ocorra o envolvimento do aluno. Por exemplo: aulas em que ele
tenha que pesquisar, fazer contas, buscar solucionar problemas. Basicamente em que ele “frite” os miolos.

2. Sobre o método utilizado em aula

Apesar de os participantes da pesquisa registrarem preferência por aulas dinâmicas, que incentivam o diálogo e o trabalho
em grupo, mostram estranheza em aulas que fogem de padrões conhecidos.

O modelo de aula que o docente adota influencia o papel que os participantes, professor e alunos, desempenha durante a
aula. Em um extremo, há o modelo de aula tradicional, protagonizada unicamente pelo professor; em extremo oposto, há a
aula cujos protagonistas são os alunos. Ambos os modelos, bem como um grande número de variantes que oscilam entre
esses dois extremos vêm sendo utilizados na universidade: não há um modelo ideal, a escolha depende da concepção,
implícita ou explícita, do docente em relação à docência, ao ensino, à aprendizagem, à educação; da realidade e da cultura
da instituição de ensino; do perfil dos alunos; das características pessoais do docente; das exigências das diferentes áreas
de conhecimento etc. (IMBERNÓN, 2012).

A reflexão registrada por um dos alunos participantes da pesquisa sobre a contribuição do método adotado, durante a
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pesquisa-ação, para o aprendizado do conteúdo estudado, mostra a influência da questão cultural na aceitação de modelos
de aulas não tradicionais:

O método proposto parece ser o ideal para o aprendizado. Porém existe um problema relacionado com a cultura brasileira de
métodos de ensino. Estamos mal acostumados a uma didática onde as informações não precisam ser procuradas, mas sim,
entregues sem maiores dificuldades.

Outro aspecto, inferido a partir da pesquisa realizada, a ser considerado ao escolher o método de aula, é o período de
adaptação que os alunos necessitam para entrarem em sintonia com processos de ensino-aprendizagem que, para eles,
representem novidades. Dois registros feitos por alunos a respeito de aspectos que prejudicaram o aprendizado durante a
experiência vivenciada ilustram essa afirmação:

• “Falta de costume com o método utilizado trouxe dificuldade ao longo do semestre, resultando em um acúmulo de
dúvidas relacionadas com a matéria”.

• “A implantação do método no oitavo semestre do curso. Acredito que se fosse feito desde o início, não ocorreria tanto
a dispersão da sala”.

3. Sobre aulas expositivas

Baseado no feedback de alguns alunos e nas argumentações de Imbernón (2012), a pesquisa mostrou que a aula expositiva
é um modelo que deve ser repensado, remodelado, mas não abandonado: ele pode ser muito útil para contextualizar um
assunto novo, para introduzir conteúdos complexos, ou para orientar os alunos para que eles não se percam em caminhos
que não levem a lugar algum.

Alguns registros feitos pelos alunos ilustram esse fato, por exemplo:

“Sim. Com apenas aulas expositivas, a matéria acaba não ‘prendendo’ a atenção dos alunos. Com algumas
aulas expositivas, mas sempre no final das aulas ter uma discussão sobre o assunto, com a participação do
professor, acabei entendendo melhor a matéria”.

O cuidado que se deve ter ao utilizar esse modelo é evitar aulas meramente transmissoras de informações, em que haja
preocupação apenas com a apresentação de um conteúdo. É importante que a aula possibilite ao aluno a compreensão e
contextualização do que está sendo estudado, que a participação seja incentivada, e que se leve em conta que existe um
tempo adequado para prender a atenção dos alunos (IMBERNÓN, 2012).

Segundo o autor, a aula pode ser dividida em 3 momentos: início, desenvolvimento e encerramento:

• o início é o momento no qual se pode promover a sintonia com os alunos, fazê-los reconhecer ou perceber a utilidade
do conteúdo a ser estudado, lembrá-los de que são responsáveis pela aprendizagem, e incentivá-los a participar
ativamente;

• o desenvolvimento é a parte central da aula, quando o conteúdo é explorado. Nele, o professor deve ter em mente
que nem todos aprendem da mesma forma e na mesma velocidade;

• o encerramento da aula, que nem sempre recebe a importância que tem no processo, é importante para que a
qualidade da aula seja consolidada. Por isso, deve ser feito sem pressa e de forma tranquila, evitando correrias e
atropelos.

O encerramento foi um dos aspectos bem explorado durante a pesquisa, e sua importância foi reconhecida pelos
alunos, conforme registros feitos sobre fatores que contribuíram para o aprendizado do conteúdo estudado:

• “Explicações ao final das aulas feitas pelo professor: no final das aulas, o professor fazia um fechamento falando os
principais pontos dos assuntos de cada aula”;

• “As explicações do professor nos fechamentos das aulas foram de muita clareza no entendimento do conteúdo dado
em cada aula”.

Além do modelo adotado, outro aspecto que se destacou na análise dos dados foi a influência do professor na concretização
e no resultado da aula.

4. Sobre o papel do professor e dos alunos

Os participantes reconhecem que o domínio do conteúdo e a experiência do professor contribuem para o aprendizado dos
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alunos. No entanto, apontam também outros aspectos importantes, entre eles, o comprometimento com o ensino.

A percepção dos alunos a respeito do papel do docente está, portanto, em sintonia com as afirmações de Zabalza (2004) e
Masetto (2003, 2011) de que a função de transmissor de informações que o professor tradicionalmente exercia foi ofuscada
pela função de facilitador do processo de aprendizagem do aluno.

Segundo Masetto (2011), o docente universitário pode, hoje, ser o agente transformador do aluno em um “profissional que
sempre estará se atualizando, pesquisando, buscando, renovando-se e revendo seus conhecimentos e práticas profissionais”
(p. 600). Nogaro (2008) reforça essa ideia ao afirmar que “o compromisso maior de quem desenvolve a docência é fazer com
que seus alunos aprendam” (p. 43). Segundo o autor, a maioria dos professores universitários simplesmente dá aulas, não se
preocupando em refletir sobre a relevância e o espaço que a aula ocupa nas práticas pedagógicas da universidade,
ignorando as transformações que ocorreram, e que continuam ocorrendo, tanto na sociedade quanto no conhecimento. Para
esses professores, o fracasso do processo de aprendizagem, quando ocorre, é decorrente do desinteresse, despreparo e
pouco estudo dos alunos. Para Almeida (2012), essa é uma postura cômoda para quem apenas se interessa dar
formalmente aulas.

Diferentemente do que ocorre nas IES particulares que não desenvolvem projetos de pesquisa e/ou extensão, e que a
atividade de ensino é registrada no contrato de trabalho, a escolha por trabalhar em universidades, em geral, não se faz pelo
desejo de ensinar, especialmente porque não é esta a atividade mais valorizada no meio acadêmico atual: a produção
científica resultante de pesquisas é que torna público e quantifica o trabalho do docente universitário (ALMEIDA, 2012).
Assim,

[...] a educação superior tem se constituído uma espécie de segunda opção profissional, referenciada pelo
notório saber e ou pela vinculação à área específica de atuação no mercado de trabalho. Essa realidade
legitimou uma compreensão de aula universitária como um espaço de transmissão de saberes,
conhecimentos, experiências. (MARASCHIN, 2009, p 8264).

Esta postura, segundo Zabalza (2004), não é coerente com a profissão docente. Para ele, não basta ser um bom cientista ou
um bom gestor para ser um professor universitário – é preciso ser um bom formador. Além do conhecimento, o docente
universitário deve “[...] ter condições de estimular o desenvolvimento e a maturidade de seus estudantes, de fazê-los pessoas
mais cultas e, por sua vez, mais completas sob o ponto de vista pessoal e social”. (ZABALZA, 2004, p. 115)

Mas, sem uma formação pedagógica, sem refletir sobre aspectos importantes da docência como, por exemplo, os aspectos
sociais e psicológicos, este professor reproduz conhecimentos tal como os adquiriu. O resultado, em geral, é uma frustração
profunda do professor ao perceber as dificuldades dos alunos em apreenderem aquilo que lhes transmitiu, ao visualizar a
falta de atenção e de receptividade dos alunos. Nos alunos, como atores passivos, o tédio; o baixo desempenho; o
aprendizado raso, sem significação; o absentismo.

É preciso, portanto, quebrar esse paradigma, e dar ou compartilhar com os alunos o protagonismo da aula.

Ao protagonizar o aluno tem que assumir posições, o que gera uma relação de afeto e temor frente ao
desconhecido. Porém, é explícito o gosto pelo protagonismo e, após vencer esse momento inicial de
desequilíbrio, são os próprios alunos que, muitas vezes, propõem as atividades inovadoras. Revelam prazer
em aprender e entusiasmo com as experiências vividas. (FORSTER; FAGUNDES, 2006, p. 9).

A não passividade, entretanto, é menos cômoda, menos agradável, exige mais concentração, mais empenho, cria
resistências. (NOGARO, 2008; MITJÁNS MARTINÉS, 2012). A reflexão de um dos participantes a respeito das aulas
vivenciadas durante a pesquisa ilustra esse aspecto:

Acho que esse método depende muito do aluno, que precisa estar 100% concentrado em sala, não só ele,
mas toda a turma, para um aproveitamento total. O conteúdo é muito diferente do restante do curso. Na minha
visão, era melhor aulas expositivas, onde o professor explicava a matéria de modo que todos pudessem
entender.

“O fundamental é não temer e chamar os alunos para sua responsabilidade no processo, descobrir seu lugar, provocar o
surgimento de novos sentidos.” (NOGARO, 2008, p. 51). Mas, como provocar ou desenvolver esses novos sentidos, essas
habilidades?
Como quebrar resistências?
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Nogaro (2008) nos aponta um caminho possível, ao afirmar que na aula também há espaço para “a poesia e o sonho” (p. 51).
Amorim e Castanho (2012) ampliam esta ideia ao afirmarem que

O alcance das palavras e da atitude do professor se sustenta em sua possibilidade de pôr magia e encanto nos olhos de
seus alunos, de ensinar-lhes a olhar o que não foi visto ainda, ou a olhar o mesmo, como se novo fosse. (p.107).

A arte, não o estudo dela, mas sua inclusão como recurso didático pode ajudar o aluno a se reconhecer e se responsabilizar
na condução de sua própria história e da construção/transformação da sociedade na qual está inserido. (AMORIM;
CASTANHO, 2012).

5. Sobre a importância do planejamento

Ao planejar uma aula, o professor reflete, faz opções, prioriza, seleciona e descarta tanto conteúdos como discursos e
técnicas. Assim fazendo, o professor assume responsabilidades e elimina ou minimiza sua neutralidade política. Ao planejar
uma aula, portanto, é preciso refletir sobre as possíveis consequências ou as manifestações que ela causará aos alunos.
(NOGARO, 2008). Para Zabala (1998, p.29), “É preciso insistir que tudo quanto fazemos na aula, por menor que seja, incide
em maior ou menor grau na formação de nossos alunos”.

Ao analisar os dados da pesquisa, foi possível identificar muitos dos aspectos apontados por Veiga (2012b) como
estruturantes no planejamento das aulas. Dentre esses aspectos, um dos mais presente foi a questão tempo. Para eles, o
planejamento, tanto das aulas como do curso, deveria ser flexível, e considerar a realidade dos alunos no que diz respeito à
disponibilidade para estudo extraclasse, ao melhor horário para início e término da aula, ao cansaço pelo trabalho diário do
estudante, ao número de componentes programados para um mesmo período letivo etc. Nessa linha, apontaram também
que o volume de conteúdo estudado em cada componente curricular deveria ser compatível com a carga horária semanal do
componente.

6. Sobre o processo de avaliação

Demo (2008) afirma que a função primeira do professor é fazer o aluno aprender e, portanto, ele precisa verificar
continuamente se o aprendizado está acontecendo. Nessa direção, Veiga (2012b) nos fala a respeito da “avaliação formativa
alternativa” (p. 285) que, segundo a autora, é uma construção social bastante complexa pois traz consigo uma relação
socioafetiva que deve ser valorizada. Considerada como um processo pedagógico, a avaliação associada ao processo de
ensino-aprendizagem colabora com a aprendizagem do aluno orientando-o e ajudando-o a superar suas dificuldades,
motivando-o para a resolução de problemas. Para tanto, deve ser um processo interativo entre professor e aluno, baseado na
corresponsabilidade. Necessita de critérios para a escolha de tarefas, procedimentos e instrumentos adequados de coleta de
informações para, depois, analisá-las de forma sistemática.

A partir da análise dos dados coletados durante a pesquisa, pode ser inferido que os participantes reconhecem que o
processo de avaliação pode influenciar o processo de aprendizagem, e que a possibilidade de errar contribui para o
aprendizado, desde que os erros sejam apontados de forma precisa.

7. Considerações finais

Os alunos que participaram da pesquisa que fundamentou este artigo mostraram que possuem a percepção de que a aula
universitária poderia proporcionar um nível de aprendizagem mais profundo do que acontece. No entanto, convivem e não
questionam de forma ativa as aulas que não vão além de um nível de aprendizagem superficial. Rué (2009), baseado em
vários autores, apontam alguns fatores que contribuem para esse comportamento:

a) Não há, em geral, coerência entre o volume do conteúdo ensinado com o tempo que os alunos podem disponibilizar
para o estudo, impossibilitando assim um mergulho mais profundo. Como saída, para obter êxito, os alunos procuram
explorar apenas a superfície do que lhes é apresentado (RUÉ, 2009).

Esse foi um dos aspectos mais enfatizados pelos participantes da pesquisa, e claramente reconhecido quando analisei a
disponibilidade dos participantes da pesquisa para estudo extraclasse: considerando que os alunos frequentam um curso
noturno, que grande parte deles trabalham mais que 7 horas por dia, que as aulas acontecem todos os dias da semana
e, para alguns, aos sábados, resta para esses alunos apenas parte do final de semana para estudar todos os
componentes curriculares do período letivo.
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Considero essa uma questão importante que deve ser considerada pelos professores, repensada pelas instituições de
ensino superior e pelos órgãos oficiais responsáveis pela educação superior.

b)Nem sempre é feita, por parte do professor, uma contextualização do conteúdo ensinado, dificultando o
estabelecimento, por parte dos alunos, de conexões com outros assuntos já estudados. Além disso, em geral, os novos
conceitos não são desenvolvidos a partir do conhecimento que o aluno já possui, dificultando a associação do que é
ensinado com aquilo que ele, aluno, já aprendeu. O resultado é que o aluno não percebe o valor ou a importância
daquilo que está estudando (RUÉ, 2009).

Esse também foi um dos pontos enfatizados pelos participantes da pesquisa – para eles, entender o significado do que
está sendo estudado, a importância daquele conteúdo para sua formação profissional, o vínculo entre a teoria e a prática
são fatores que contribuem para uma aula “produtiva”.

c)O modelo geralmente utilizado para avaliar o conhecimento baseia-se no enfoque superficial da aprendizagem, ou
seja, na memorização de informações. Em função disso, o aluno percebe que, para obter êxito na vida acadêmica, não
precisa aprofundar-se naquilo que é ensinado. Outro ponto apontado por Rué (2009) é a pouca contribuição que os
processos de avaliação adotados pelos professores oferecem como feedback para que os alunos avaliem seu progresso
– em geral, essas avaliações não deixam claros os pontos que os alunos devem rever com mais atenção.

Alguns participantes também indicaram problemas no processo de avaliação adotado durante esta pesquisa.

O modelo de aula centrado no professor, com foco na transmissão de informações, também é um dos aspectos apontados
por Rué (2009) que colabora com o enfoque superficial de aprendizagem. Para Cunha (2006), esse modelo está incrustrado
em nossa cultura e influencia a forma de recrutamento de professores, que se baseia na ideia de que basta saber para saber
ensinar. Mas não somente a tradição é responsável por reduzir a atividade docente à transmissão de informações. Pimenta e
Anastasiou (2002) apontam também as condições do mercado de trabalho na sociedade contemporânea e a grande
expansão do segmento de ensino superior como responsáveis pela aceitação de um grande número de profissionais liberais
como professores em instituições de ensino superior, sem formação adequada para ensinar.

Essas razões, no entanto, não justificam que um profissional, ao assumir o exercício do magistério, não procure
desenvolver-se ou aperfeiçoar-se em sua profissão – o que faz com que, apesar das transformações sociais e do arsenal
teórico existente sobre Pedagogia universitária e processos de ensino-aprendizagem, grande parte dos professores
universitários continuam praticando o modelo de aulas baseadas em pura transmissão de informações?
Afinal, “A aula universitária é a concretude do trabalho docente propriamente dito [...]. Ela é o locus produtivo da
aprendizagem, que é, também, produção por excelência” (VEIGA; RESENDE; FONSECA, 2002, p. 175).

Sei que um professor sozinho não pode transformar toda uma cultura que não valoriza a especificidade do trabalho docente.
Mesmo assim, considero que a aula pode sim ser um espaçotempo de formação humana com possibilidades pedagógicas
múltiplas, possibilidades essas geradas a partir da criatividade dos atores que ocupam esse espaçotempo – professor e
alunos – no exercício constante de partilhar experiências.

Ao explorar e criar diferentes pedagogias para e na aula universitária, os docentes podem contribuir para a concretização
desse conceito de aula renovado. Pequenas sementes plantadas por um professor, mesmo que individualmente, podem
resultar em mudanças ínfimas. Entretanto, se alimentadas e incorporadas por outros professores e por uma cultura
institucional que valorize o ensino e contribua para os processos de profissionalização do docente podem resultar em
mudanças significativas.
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