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A discussão sobre a readequação do processo ensino-aprendizagem e da relação 
professor-aluno no âmbito universitário vem ganhando cada vez mais espaço na agenda 
da formação docente. Muitas são as propostas para essa readequação, mas no texto 
de Veiga, Rezende e Fonseca (2007), intitulado “Aula universitária e inovação”, capítulo 
do livro “Pedagogia Universitária: a aula em foco”, encontramos algumas possibilidades 
de práticas educativas efetivadas em diferentes situações, que julgamos pertinente 
apresentar nesta Ficha, uma vez que podem contribuir para o desenvolvimento de 
novas formas de ensinar, pesquisar, aprender e socializar saberes diversos na sala 
de aula universitária. No texto, as autoras relatam uma pesquisa realizada no ensino 
superior, que buscou identificar inovações no processo do ensinar e do aprender. A 
investigação foi produzida por três universidades brasileiras (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Pelotas e Universidade de Brasília) e uma 
argentina (Universidade de Buenos Aires), tendo como interlocutores professores de 
diferentes campos científicos. 

INOVAÇÃO NA SALA DE AULA UNIVERSITÁRIA 

Partindo do entendimento de inovação como ruptura do status quo institucional, 
no sentido de conceber e organizar o trabalho acadêmico para alcançar objetivos em 
determinado contexto, Veiga, Resende e Fonseca (2007) investigam aulas universitárias 
de cinco professores (bacharéis) de diferentes áreas, desenvolvidas em ambientes não 
convencionais. A análise, entre outras questões, focaliza a vivência dos processos de 
ensinar, aprender e pesquisar por dois de seus grandes protagonistas: o professor e o 
aluno.  

Conforme as autoras, na visão dos professores pesquisados, a aula desenvolvida fora 
dos ambientes formais de ensino é dinamizada pela relação pedagógica, porquanto 
favorece a troca de experiências mais concretas como uma das possibilidades de 
configuração de saberes, valorizando as práticas dos acadêmicos como ponto de 
partida. Nesse processo, o aluno deixa de ser passivo, receptáculo das informações, 
para ser ativo aprendiz, adotando uma atitude reflexiva e ativa diante do conhecimento, 
dado que este se constrói em torno de temas e/ou projetos propostos coletivamente.

Cumpre registrar que as autoras destacam que, em suas pesquisas, não encontraram 
ações pedagógicas que possam ser consideradas rupturas epistemológicas. Todavia, 
a partir do trabalho dos sujeitos pesquisados, elas nos apresentam possibilidades de 
novas posturas educacionais e de construção de propostas alternativas de ensino na 
universidade. Nos quadros a seguir, apresentamos essas propostas, resumidamente, 
destacando suas características:  

Somos cônscios de que o exercício da docência é condicionado pela apropriação 
de conhecimentos específicos da área de atuação e de conhecimentos pedagógicos. 
Todavia, como as autoras, entendemos que a ausência da formação pedagógica desses 
professores não anula seus esforços no sentido de realizar um trabalho competente, 
que busca inovação das práticas pedagógicas.

Parafraseando as autoras e trazendo Bakhtin (2014) para o centro da discussão, 
podemos dizer que a aula universitária se concretiza por meio da participação e da 
relação dialógica entre alunos e entre estes e o professor, promovendo, desse modo, o 
sentido da ação docente. Concluímos destacando que a interação dialógica no espaço 
acadêmico evidencia que a sala de aula precisa ser marcada por uma multiplicidade de 
vozes e não apenas pela voz do professor, sendo permeada por sujeitos que aprendem 
e que se constituem a partir da linguagem e do confronto com a alteridade.
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Sujeitos envolvidos: 
Professor, alunos de curso de Medicina e profissionais atuantes na área da Saúde.

Prática educativa:
Articulação entre ensino e trabalho médico ambulatorial, a partir da imersão intensa dos alunos 

em atividades de assistência primária à saúde, em bairros periféricos. A proposta contou com a 
participação de uma equipe interdisciplinar de supervisão, constituída de médicos, assistentes 
sociais, enfermeiros, estagiários e médicos residentes.

Aspectos significativos da proposta:
• A finalidade é a superação da dicotomia teoria e prática;
• A atividade prática dos alunos é um campo de experiências para a aquisição e a produção do 
conhecimento;
• O nível de conhecimentos e a capacidade dos alunos impulsionam o processo de ensino.

Sujeitos envolvidos: 
Professores e alunos de curso de Engenharia Agrícola.

Prática educativa:
Elaboração e desenvolvimento de projetos de construção de máquinas agrícolas produzidos por 

grupos de estudantes dos últimos períodos, sob a orientação de professores do curso. Trata-se de 
uma atividade interdisciplinar, desenvolvida em torno de galerias temáticas, em que os alunos visitam 
microempresas, realizam pesquisas para elaborar e desenvolver o projeto.

Aspectos significativos da proposta:
• Rompimento com a concepção de ensino disciplinar e expositivo;
• Ênfase na pesquisa e na reflexão;
• Realização de trabalho concreto, real e coletivo e não de simulação;
• Possibilidade de construção de novos saberes;
• Construção do conhecimento mediante o processo de aprendizagem do aluno.

Sujeitos envolvidos: 
Professor e alunos de cursos de graduação e pós-graduação na área de Agronomia.

Prática educativa:
Processo ensino-aprendizagem fundamentado em projetos de pesquisa elaborados e executados 

por alunos de graduação e pós-graduação. Em projeto denominado “Canteiros experimentais de 
sementes de inverno”, os alunos participam de todas as etapas: elaboração do plano de cultivo, 
colheita e comercialização, articulando a experiência aos fundamentos teóricos do objeto de estudo.

Aspectos significativos da proposta:
• Ensino com forte vínculo entre o conhecimento e as situações de vida;
• Organização não fragmentada do trabalho pedagógico;
• Relação dialógica entre professor e alunos.

Sujeitos envolvidos: 
Professor e alunos de curso de Informática.

Prática educativa:
Instituição de uma relação pedagógica horizontalizada. A aula deixou de ser a simples realização de 

atividades transmissivas, passando a priorizar a assimilação e a produção do conhecimento, a partir 
da relação dialética entre o papel orientador e diretivo do professor e a autoatividade do aluno.

Aspectos significativos da proposta:
• Professor e alunos transformam-se em protagonistas de novos conhecimentos;
• Ensino e aprendizagem condicionam-se reciprocamente;
• A concepção de aprender é entendida como processo de descobrimento e investigação.

Sujeitos envolvidos: 
Professor e alunos de curso de Direito.

Prática educativa:
Realização de atividades de Direito Penal, em que os alunos são colocados em contado direto 

com processos penais, por meio de análise, discussão e identificação de elementos e produção 
de conhecimento. As aulas decorrem dos processos e de toda uma pesquisa jurídica, implicando a 
produção de laudos jurídicos, proporcionando a oportunidade de articular a situação concreta descrita 
nos processos com os fundamentos teóricos da ciência jurídica.

Aspectos significativos da proposta:
• Rompimento com as práticas pedagógicas tradicionais;
• Construção pautada em situações concretas;
• Fundamentos teóricos construídos de maneira articulada.

Estratégias de Ensino-Aprendizagem - Aprendizagem ativa

INTEGRAÇÃO TEORIA E PRÁTICA

PROJETO INTEGRADOR

PESQUISA COMO GERADORA DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

EMANCIPAÇÃO DO ALUNO

BUSCA DE NOVOS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO/PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO


